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Передмова

Воєнний та повоєнний періоди, розглядувані у кон-
тексті ук раїнських проблем, усе ще залишаються не-
достатньо дослідженими, вельми дискусійними, зна-
чною мірою спотворени ми  в недавньому минулому. Вони 
мають гостре суспільне зву чання, потребують не лише 
об’єктивного висвітлення, а й по вернення з небуття імен 
борців за волю України, вшанування  пам’яті невинних 
жертв драматичних подій ХХ століття, підтвердження 
державницьких традицій українського народу.

У цьому зв’язку неабияку цінність – як важливе істо-
ричне джерело – становлять представлені на суд читача 
спогади Євгена Гливи про героїчну і драматичну бороть-
бу ОУН і УПА в роки воєнного лихоліття проти різних 
ворогів, жорстокий окупаційний режим, концтабори, 
складний і суперечливий час післявоєнних поневірянь, 
громадське й особисте життя автора поза межами Укра-
їни тощо.

Визначаючи їх місце серед інших мемуарів, варто 
наголосити, що в них особливо відчувається пульс то-
дішньої буремної дійсності, гострі переживання автора і 
його побратимів, їхні душевні настрої – щира радість від 
досягнутих здобутків, глибокий сум при поразках, не-
вгамовний біль і горе при втраті друзів і соратників.

У запропонованій книзі Євген Глива описує події, 
учасником або свідком яких він був. Не претендуючи на 
особливу думку, автор доступно, аргументовано і пере-



конливо викладає цікаві, значною мірою маловідомі і не-
відомі факти через призму власного розуміння і сприй-
няття, дає відверті оцінки політичним подіям минулого 
так, як він оцінював їх у той час і тепер, через десятиліт-
тя, намагаючись залишатися максимально об’єктивним.

Не має жодного сумніву, що книга написана люди-
ною, котра є щирим патріотом своєї Батьківщини і спо-
вна присвятила себе сумлінному й активному сумлінню 
України.

Безперечно, ці мемуари присвячені також і молоді, в 
якій їх автор бачить “невичерпне джерело національних 
сил” і яка “завжди була в авангарді боротьби за держав-
ну суверенність”. Сподіваємось, що, познайомившись 
з ними, сучасні юнаки і дівчата не лише збагатять свої 
знання з історії національно-визвольних змагань попе-
редніх поколінь, а й отримають заряд оптимізму і віри в 
невичерпний потенціал українського народу, який, сво-
єю чергою, додасть їй наснаги творчо і самовіддано пра-
цювати на благо Вітчизни.

Не випадково також, що мемуари “Життєві спосте-
реження через призму власного серця” побачили світ у 
Національному університеті “Острозька академія”, де 
не тільки особливо шанобливо ставляться до національ-
них традицій свого народу, а й щоденно примножують 
їх, вносячи свою частку в розбудову незалежної, могут-
ньої і процвітаючої Української держави і тим самим, 
втілюючи в життя заповітну мрію, за яку боролася не-
зліченна когорта кращих синів і дочок України, в лавах 
яких перебував і автор презентованих спогадів.

Володимир ТРОФИМОВИЧ,
доктор історичних наук, професор,  

заслужений працівник освіти України
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вСТУП

Совість не лишає мене в спокою; я сильніше почу-
ваюсь до обов’язку зафіксувати мої життєві спостере-
ження, а особливо тому, що мушу публічно вшанувати 
пам’ять друзів моїх, які мали офіційні вироки смерті, 
проголошені нацистським воєнним трибуналом, та які в 
невідомий час та в незнаних умовах погинули, а я оди-
нокий, з волі Бога, залишився живий. Вироки смерті, які 
згідно з рішенням полевого військового суду гітлєрівсь-
кого райху мали бути виконані до 24-х годин – отримали: 
Теодосій Дармохід, Євген Луців, Степан Рокицький і я.

Друга причина, що пишу ці рядки, це надія, що вони 
у якійсь мірі впливатимуть на формування характеру 
українця, на його праобраз, на його життєві цілі та на іє-
рархію вартостей, які стоятимуть на сторожі його жит-
тєвого шляху.

Людина чомусь, замість у власному серці, у власному  
голосові совісті, якою Бог кожного нагородив, – шукає і 
знаходить ідолів в інших людей та спільнот – і їх, з вели-
кою шкодою для себе, насліпо наслідує і тим самим вва-
жає себе “другорядним”, “маловажним” – бо “малпую-
чи” інших людей та інші спільноти – ніколи в повноті не 
досягає власного потенціалу, яким нагородив її Творець.
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