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Заборонена історія
За радянського часу до 80-х років поблизу містечка Добромиль на Старосамбірщині
знаходився відомий лікувальний санаторій. Його побудували на території соляних шахт.
Соляні ванни особливо корисні астматикам і туберкульозникам.
До німецько-радянської війни тут не відпочивали, а важко працювали, протягом
десятиліть видобуваючи сіль. Тамтешня сіль була відома далеко за межами Галичини.
Урочище з соляними шахтами у народі віддавна називалося Саліна. Латиною - Солона.

Нині для довколишніх мешканців слово Саліна викликає лише почуття жаху. В червні
41-го року в одній із шахт виявили тисячі трупів. 70 років тому, 26 червня 1941-го,
з'ясувалося, що одну з чотирьох шахт каральні органи радянської влади тоді
використовували як могильник для неугодних мирних українців.
Операція "Розвантаження"
Поняття кривавого червня 1941 року для Західної України має дещо інше значення, ніж
його сприймає більшість українців. За тиждень часу в цей період тут було вбито 22 тисячі
осіб. Вбито руками не нацистського, а комуністичного режиму.
З нападом Гітлера на Радянський союз перед Москвою стало питання, що робити із
тисячами в'язнів, серед яких ідеологічні вороги. Це були не лише члени патріотичних
організацій, а звичайні студенти, вчителі, священики, бізнесмени - тобто еліта, яка
потенційно могли складати сталінському режиму небезпеку. Згодом серед знищених
в'язнів виявляли і дітей.
На початок німецько-радянської війни часу евакуювати в'язнів, які не були засуджені до
смертної кари, вже не встигали. Ну було часу і для почергового винесення та виконання
смертельних вироків. Потрібна була оперативна і масова ліквідація ідеологічних ворогів.
Відтак, останні дні перебування більшовиків на західноукраїнських землях
ознаменувалися масовими вбивствами, жорстокість яких нічим не поступається злочинам
нацистів.
Указ про розвантаження в'язниць видав нарком держбезпеки СССР Меркулов. Як
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результат, сучасні дослідники нарахували тридцять вісім місць убивств в Західній
Україні.
Червень 41-го року - найстрашніша сторінка історії кожної західноукраїнської тюрми.
Порядкова кількість убитих в'язнів у Західній Україні в період з 22 по 30 червня: Львів
(три тюрми) - 4000, Дрогобич - 1000, Добромиль - 1000, Золочів - 749, , Стрий - 1101,
Самбір - 1200, Дем'янів Лаз - 2500 , Чортків - 800, Тернопіль - 1000, Луцьк - 2754, Дубно 1500, Перемишль - 1000. У решті міст кількість жертв вимірюється десятками і сотнями.
Дорогою в пекло
"Такого аналогу у світі, щоб кидали живих, мертвих і не добитих у соляну шахту, я не
зустрічала", - розповідає дослідниця кривавих вбивств на Саліні Марія Прокопець.
Саліна - наймасовіший могильник тих часів і, напевно, найменш відомий для більшості
українців.
На початку 90-х Прокопець зібрала свідчення у старожилів довколишніх сіл, щоб
максимально відтворити картину і хронологію тих подій. За її словами, масові вбивства
відбувалися десь з 22-23 червня. Зокрема, тут закатували тисячі в'язнів з
Перемишлянської в'язниці (тоді - територія УРСР, нині Польща), а також звозили мертві
тіла з довколишніх тюрем.
Любомира Бачара, мешканка сусіднього з урочищем Саліна села Соляноватка, мала на
той час 11 років. Як розповіла жінка автору цих рядків, вона була свідком, як ув'язнених з
Перемишля вели на смерть.

"По селу зчинився шум, що ведуть полонених. Моя мама побігла до хати, взяла буханку
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хліба і каже, що полоненим треба щось дати поїсти. Ми з моєю сестрою і мамою побігли
на дорогу. Колона дуже велика була, що кінця і початку не було видно. Люди такі
збідовані були, стомлені і страшні. По боках були конвої. Мама дістала хліб і дала одному
полоненому, інші теж потягнулися до мами, бо побачили хліб.
Тут до мами підскочив конвой і крикнув: "Ты что делаешь!?". Мама каже, що хоче їх
нагодувати, бо шкода людей. Тоді конвой крикнув на маму, щоб вона теж вставала у
колону і потягнув за руку. Ми з сестрою почали дуже плакати. А маму вже повели, вона
вже кілька метрів пройшла.
Тут прийшов другий конвой і іншому сказав: "Отпусти старушку, видишь, дети плачут".
Але він не хотів відпускати, ще й сказав, що зараз діти теж підуть в колону. Проте інший
конвой догнав маму, взяв за руку і витягнув з колони, так вона врятувалася".
Любомира Бачара каже, що люди і гадки не мали, куди ведуть в'язнів. Лише бачили, як
їх звернули з дороги в сторону урочища Саліна.
"Найбільше запам'ятався дідусь, який йшов у останньому ряді. Вирізнявся він
гуцульським традиційним одягом .. Штани, сорочка були вишиті. Поверх сорочки була
одягнена вовняна, розшита візерунками безрукавка-гунька..." - згадує в книзі спогадів,
зібраній Марією Прокопець, тодішній місцевий мешканець Василь Фартушок.
Йти за в'язнями місцевий люд боявся. Тільки згодом чули з боку Саліни постійний гул
моторів вантажних машин і трупний запах. Селянам лише здогадуватися, що
відбувається, і навіщо мотори глушать сторонні звуки.
Крім цього у ці дні, за свідченнями людей, до Саліни постійно тяглися вантажні машини.
За догадками людей, сюди звозили тіла вбитих в'язнів для утилізації і "замітання слідів" з
інших тюрем.
Численні очевидці розповідали, що після цих вантажівок на дорозі залишалася кров.
"У ті дні на Саліну одна за одною їхали великі машини, вкриті брезентом. Ми дивилися з
вікон, а тато кричав на нас: "Не заглядайте, бо постріляють". Раптом я скрикнула: з-під
брезенту машини, що якраз проїжджала, висунулася нога в червоному мешті", - згадує у
книзі спогадів мешканка Добромиля пані Євгенія 1927 р.н., яка і в 90-ті поряд з такими
свідченнями боялася вказати своє прізвище.
В ці дні радянська влада наказала припинити роботу на всіх шахтах, щоб уникнути
зайвих свідків. Однак, якщо хтось випадково ставав таки свідком катувань розстрілювали. Вбереглися лише ті, хто зміг причаїтися і втекти.
Могила глибиною у сто метрів
Пересвідчитися у своїх здогадах про масові вбивства люди змогли 26 червня, коли
радянські війська вже втекли він наступу німецьких військ. У село приїхали перші
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розвідувальні словацькі групи. Дізнавшись від селян про можливу трагедію, разом
почали шукати могильник.
Йшли по витоптаній траві, якою вели в'язнів, і так виявили присипану землею і гіллям
шахту, а в ній місиво трупів.
"Після того, як москалі відійшли, люди з острахом почали виходити з хат. Бачимо:
біжить народ на Саліну. Ми за ним. Що я там побачила, ліпше би не бачила. В саду, коло
молодої черешні, лежала купа одягу. Різного. Все в крові... Хтось пішов дивитися до
костелу і звідти почувся нелюдський крик. Люди туди кинулися і я за ними.. А там на стіні
розіп'ята людина", - пригадує пані Євгенія з Добромиля.
За словами Прокопець, підлога в храмі була по щиколотки в засохлій крові. Але
страшніше картину люди побачили, коли розкопали шахту.
До верху вона була забита трупами. При тому, що її глибина сягала понад 100 метрів,
діаметр 5 метрів. Вдалося дістати лише близько 500 тіл. Решта вже були розкладені на
частини. Через жахливий сморід, а цей час, за спогадами людей, стояла страшна спека,
шахту із залишками людей закопали назад.
Півсотні тіл перепоховали за кількасот метрів від шахти, зверху зробили насип і
поставили хрест.
Те, що тіла були в такому понівеченому стані і що більшість з них були уже розкладені,
наводить дослідників на думку, що Саліна використовувалася як могильник і раніше.
Адже після приходу радянської влади в 1939 році в Галичину, в одній з чотирьох шахт
призупинили видобуток солі, огородили колючим дротом і біля неї розмістили частину
НКВД.
"Здогади про те що в шахти Саліни кидали тіла замордованих у тюрмах людей задовго
до початку війни, підтверджує і той факт, що нелюди хотіли винищити робітників
сільзаводу. Вони боялися, що ті дещо знають, про щось здогадуються. Тому директор
переказав людям негайно прийти по оплату", - згадує мешканка Добромиля Марія Яцик.
Антоніна Моцяк з села Кропивник розповіла Марії Прокопець, як її батька, робітника
шахти, викликали за грошима: "Декілька днів перед початком війни робітникам не казали
приходити на роботу. А тут директор сказав усім прийти по виплату... Вже зовсім
споночіло, коли тато прийшов додому. Був страшний: зчорнілі губи потріскалися від
гарячки, очі дивилися в одну точку".
Василя Моцяка врятувало те, що по дорозі він зустрів дівчат-робітниць, які порадили
вертатися - "бо там пекло". Він розповів дітям і дружині, що з подвір'я заводу долітали
крики, лунали постріли.
"Тато з дівчатами побоялися іти дорогою, а пробралися через огорожу живоплоту до
лісу. І тоді вони побачили весь той жах, істинне пекло на землі. Людей стріляли, били
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прикладами автоматів, молотками і відразу кидали в соляний шиб", - згадувала Антоніна
Моцяк.
Зі спогадів одного з в'язнів, якому вдалося врятуватися, також можна відтворити
картину масових вбивств у Саліні.
"Перед поворотом до четвертої шахти біля костелу кати відібрали жінок, а мужчин
повели до саду прямо в пастку. Жінок мордували в костелі, майже не застосовуючи
зброї. Їх били по голові чим попало і волокли до шахти, куди кидали і живих, і мертвих.
Одночасно почалася кривава акція над мужчинами. Між деревами розмістили з обох
боків кулемети, залишився коридор до шахти. Їх з обох боків розстрілювали і волокли до
ями. Кого добивали, кого кидали живим", - такі перекази людей зі спогадів врятованого
в'язня, якого кинули у шахту живцем, і він зміг згодом вибратися.
Селяни, що 26 червня після відступу радянської армії пішли до Саліни, згадували, що
біля дерев валялися закривавлені дерев'яні молотів з вбитими у них цвяхами. Очевидно,
саме ними, крім прикладів автоматів, добивали людей.
За версією дослідників, на Саліні зустріли смерть близько 3600 людей. "Трагедію на
Саліні можна порівняти з Биківнею", - каже Марія Прокопець.
Втрачена пам'ять
Могилу на Саліні за Радянського часу кілька разів руйнували - викидали хрест, а насип
зрівнювали із землею. Проте щоразу люди віднаходили це місце і облагороджували.
З 1990-го року в останню неділю червня тут проводяться молебні з ініціативи місцевих
активістів. Вони мають намір збудувати на цьому трагічному місці пантеон пам'яті з
музеєм. Наразі збудували капличку і пам'ятний знак над самою шахтою.
Кошти на вшанування невинно убієнних отримали з пожертв. Жодної копійки - від
держави.
Ось уже чотири роки старосамбірські активісти пишуть листи в Кабмін з проханням
внести Саліну в перелік пам'ятних місць України. Лише з таким статусом Саліна зможе
претендувати на державну фінансову підтримку.
"Кожного року нам кажуть, що то трудно включити, але ми будемо щороку і далі писати
листи", - каже голова Старосамбірської райради Володимир Горбовий.
Попри те, не забувають тут про пам'ятники радянським воїнам, хоча часто Галичину
звинувачують у недогляді та ледь не знущаннями над цими могилами. "Ми намагаємося,
щоб усі пам'ятники Другої світової війни були належно доглянуті. Зрозуміло, що в
районному бюджеті таких коштів немає, але шукаємо різні варіанти, щоб не було жодної
забутої могили. Минулого року облагородили пам'ятник радянським воїнам у Cтрілках,
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коштувало то районному бюджету 10 тисяч грн.", - додав Горбовий.
Через брак уваги до Саліни інформація про це трагічне місце відома небагатьом, навіть
мало що про неї знають мешканці Львова та Львівщини. За словами Прокопець, на місяць
тут буває максимум три екскурсійні групи, а може не бути жодної.
Під час перебування на Саліні автору цих рядків вдалося побачити групу з польських
школярів. За словами їхнього керівника, у польських школах дітям розповідають про
Саліну. Адже серед в'язнів Перемишлянської тюрми були і польська еліта.
Поляків не зупиняє навіть кордон, щоб пізнавати трагічну історію панування
більшовицького режиму та вшанувати пам'ять невинно убієнних. В Україні досі значна
частина людей заперечує злочини НКВД, і возвеличує комуністичні стяги і комуністичних
лідерів.
"Я не собираюсь комментировать фальшивки, которые сегодня публикуют. Недавно по
одному каналу видел, что раскопали невинно убиенных, убитых именно войсками НКВД.
Еще раз говорю - фальшивки я не комментирую. Это исторические провокаций и
подделки. Вы там были (в 1941 році - Авт.)!? Зі свідками спілкувалися? А я общался со
свидетелями, которым бандеровцы поубивали мирные села, вырезали их детей и
сделали из них поделки", - прокоментував масові розстріли червня 41 року
нардеп-комуніст Євген Царьков.
"У нас есть официальный день политзаключенных, который отмечается в Украине.
Меня расстраивает желание превратить Украину в страну крестов и трагедий. Нам что,
это каждый месяц проводить? Руководители государства должны, что ли, к каждой
могиле приходить? Я не понимаю сути вопроса", - пояснив свою позицію щодо
вшанування трагічних подій червня 4-го року на Західній Україні регіонал Вадим
Колесніченко.
Цими днями минає 70 років з тих страшних подій кривавого. За 20 років незалежності
для більшості українців вони і досі залишаються таємною сторінкою історії. А за
демонстрацію у музеї "Тюрма на Лонського", що у Львові, розстрільних списків,
датованих 27 червня 1941 року, з підписами обласного прокурора і начальника НКВД,
минулого року на директора музею порушили кримінальну справу.
Його обвинувачують у відкритті, зокрема, тих списків, на яких стоїть гриф КГБ
"секретно" або "совершенно секретно". Слідство триває і досі. За доведення вини
історику може загрожувати до восьми років ув'язнення.

Мар'яна П'єцух, Київ - Старосамбірщина, http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/26/4
3980/
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