Серія
"Духовні Матері
українства"

Благ для себе не шукали,
Про власне Бога не просили.
Красу, любов і молоді літа
Вкраїні рідній присвятили.
В борні, у тюрмах і на волі,
В щасливу та лиху годину
Святеє гасло "Бог і Україна"
Плекали, мов свою дитину.
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Ця книжечка – про чудову нашу сучасницю, велику
патріотку, борця за волю України, довголітнього політв'язня,
активну
громадську
діячку,
редактора-упорядника
унікального трьохтомного енциклопедичного довідника
"Українська жінка у визвольній боротьбі 1940-1950 рр."
Пані Надія Мудра належить до когорти тих, кого звемо
Духовними Матерями українства. Адже вона всі скарби душі
своєї, різносторонні таланти і невтомну працю офірувала
Україні й українцям. Її постать і захоплює, і спонукає до
наслідування.
Розраховано на широке коло читачів.

© Лідія Купчик, 2013
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СВІТЛІ ПОСТАТІ
Велінням долі, що посилає Господь Бог з небес, мені
пощастило бути членкинею доброго за ідеєю й серцю милого
товариства – Ліги Українських Жінок. У цьому не дуже
численному товаристві, що має статус громадської
організації, зібралося напрочуд багато яскравих особистостей.
Зібрала їх щира любов до України та бажання чимось
прислужитися молодій Незалежній Державі, про яку мріяли
все життя, за яку боролися, задля здобуття якої багато чим
жертвували і багато перетерпіли. Перебуваю в цій організації
з перших днів її існування і вдячна долі за це.
Мені вдалося в особливий спосіб досвідчити величаву
роль багатьох наших лужанок. Працюючи інтерв'юером в
Інституті Історії Церкви, що був підвалиною сучасного
Українського Католицького Університету, а зараз є його
складовою частиною, я понад десять літ записувала "живу
історію" релігійного життя та діяльності підпільної
Української Греко-Католицької Церкви в совєтські часи.
Записала понад триста цікавих інтерв'ю. І дуже прислужилися
мені в цьому наші старші лужанки з їхнім життєвим досвідом
і глибокою побожністю. Багато цікавого, конкретного
матеріалу розповіли вони до досліджуваної теми.
А при цьому багато скористала і я. Адже згідно з
розробленою методикою записування "живої історії"
оповідачі мали обов'язок розповідати і власну біографію. Для
мене це була унікальна удача. За своєю традиційною
скромністю (як на мене, аж надмірною) ці жінки переважно
уникали розповідати про себе. Часом у мене складалося
враження, що чим більше корисного й важливого здійснили в
своєму житті, тим менше про себе розповідають. А тут
прийшлося таки і про себе оповідати. Для мене і для
Інституту Історії Церкви ці розповіді стали благодатним
скарбом.
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Записані інтерв'ю зберігаються в Інституті Історії Церкви,
а в моєму серці навічно зафіксована велич наших старших
посестер.
З трепетом схиляю голову перед жертовністю й
незламністю наших попередниць, які в умовах жорстокого,
антиукраїнського тоталітарного режиму не дали згинути
національній ідеї, боролися за неї, відстояли її, а тепер
суттєво причиняються до закріплення в народній пам'яті
відомостей про багато подій нашої історії, зокрема, таких, які
совєтською системою всіляко замовчувалися, заперечувалися
та спотворювалися.
Впродовж багатьох років я при відповідних нагодах (і без
них) писала статті-нариси про окремих наших лужанок,
ініціювала і здійснила (при щирому сприянні редактора
Львівського Обласного Радіо Аліни Литвинової та з участю
лужанки Іванни Корнецької, а також у співпраці з радіо
"Воскресіння") цикли радіопередач під назвою "Духовні
матері українства".
Духовні матері українства… Саме життя підказало таке
визначення. Адже Україні судилося мати чимало жінок, хто в
силу трагічних історичних обставин не стали фізичними
матерями. Їхні молодість і здоров’я залишилися в совєтських
гулагах та спецпоселеннях. Керовані невичерпною любов'ю
до українського народу, ці жінки жертвували своїм особистим
щастям, ризикували життям, всі свої діла і помисли
підпорядкували всепоглинаючій любові до України. Таких
жінок і називаємо Духовними Матерями українства та
повсякчас схиляємо голову перед їхньою воістину
материнською самопожертвою.
Адже вони посвятили своє життя щирій і турботливій
любові до Вітчизни, весь свій невичерпаний запас
материнської любові віддали рідній землі і рідному народові.
Вони і в наш час володіють великим потенціалом любові до
ближніх, до всього українського люду, мало дбаючи про
власні інтереси, намагаються бути помічними іншим,
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шукають способів бути корисними Україні, саможертовно
працюють у різних товариствах, організаціях, партіях.
Отож прозвучали по радіо цикли передач "Духовні матері
українства". Та з часом радіопередачі забуваються…
Тому в мене виникла думка видати матеріали
радіопередач окремим збірником, радилася про це на зборах
Ліги. Та лужанки висловили думки, що, коли робити збірник
про лужанок-ветеранок, то – про всіх. Але аж таким багажем
я не володію, не про всіх я багато знаю, не всі давали мені
інтерв'ю… Коли ж про одних напишу, про інших – ні, то
можу когось образити… Таким чином, відпала моя ідея
якогось збірника.
Та вони, ці світлі постаті лужанок – Великих Українок –
стукають у моє серце, просяться із шуфляди в широкий світ…
Тому я вирішила створювати маленькі книжечки"метелики" про тих, хто особливо зігріває моє серце, хто став
для мене благодатним, хоч часто і недосяжним, прикладом,
любов до кого не хочу більше "тримати в шуфляді".
На жаль, час так невмолимо летить, і наші старші
посестри поступово покидають нас.
Так сталося і з героїнею цієї книжечки. 3 травня 2013 року
Господь покликав до себе Надію Мудру.
Для мене пані Надя була особливо близькою. З перших
днів існування Ліги Українських Жінок ми працювали разом,
мешкали в близькому сусідстві, часто бували одна в одної
вдома. Ще й мали спільних родичів, оскільки моя кузинка
Леся була дружиною Романа Крип'якевича, двоюрідного
брата пані Наді.
Пані Надя добре знала і була дуже доброзичлива до всієї
моєї родини, а вони всі з великим респектом ставилися до неї.
Тут хочу підкреслити, що в пані Наді був якийсь особливий
дар притягувати до себе молодь. Мої сини не раз
висловлювали своє захоплення її особистістю, відзначали її
мудрість і з великою приємністю відгукувалися, коли чимось
треба було прислужитися їй – чи то підвести кудись автом, чи
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то усунути проблему в комп'ютері, чи щось важке піднести.
Також пані Надя вподобала собі нашого пса Смока, завжди
щось до нього промовляла, а він радісно приймав її за свою.
Енергія пані Наді, ініціативність, організаційні здібності,
надзвичайний інтерес до всіх подій суспільного життя й
аналітичний розум захоплювали всіх, хто знав її, та надихали,
багатьом додавали снаги до праці задля загального добра.
Тож нехай її приклад завжди буде з нами!
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ВИТОКИ ДУХОВНОСТІ
Пишучи цей розділ, я керуюся інтерв'ю, яке мені дала пані
Надія Мудра 9 березня 1998 року у своєму помешканні на
вулиці Повстанській, 17, кв.6.
Народилася Надія Мудра 19 серпня 1924 року в м.Коломиї
на Станиславівщині в родині службовця-економіста Павла
Мудрого та Олени із Сидоровичів. Вони мали двох дочок
Надію та Ірину. Сестричка Ірина на п'ятому році життя
захворіла поліомієлітом і стала на все життя інвалідом.

Павло Мудрий

Олена Сидорович-Мудра

(9.VІІ.1886-16.VІ.1943)

(12.VІІ1889-25.ІV.1976)

Наді 11 місяців
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Павло Мудрий, будучи юристом за фахом, працював на
різних державних посадах, в Коломиї був директором якогось
заводу. Проте згодом його з родиною польська влада
переселила на західні землі Польщі. За словами пані Наді,
"поляки не мали Сибіру, то виселяли українців на захід". Там
батько працював економістом у Познані й Радомі. Так що
раннє дитинство Надія провела на теренах Польщі, де
навчання почала у польській школі в Радомі.
У 1934 році батька усунули з посади, проте надали
офіційну пенсію. Родина змогла повернутися до Львова.
Павло Мудрий працював у "Просвіті" та різних інших
українських товариствах.
Отож, від 1934 року Надія проживала з батьками у Львові
і перебувала в атмосфері патріотичного громадського життя.
Навчалась у "Рідній Школі" ім.Т.Шевченка, була юначкоюпластункою, згодом вчилася в гімназії Сестер-Василіянок, у
1943 році закінчила Академічну гімназію.

Родина Мудрих: Надя, батько Павло, сестра Орися, мама Олена
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Особливо тепло згадувала пані Надя навчання у "Рідній
Школі", зокрема, Костянтину Малицьку, яка там вчила
математики й української мови. Згадуючи цю вчительку,
славної пам'яті Педагога, пані Надя у своєму інтерв'ю так
описувала її постать: "Вона була маленька, худенька, гладко
зачесана. Ззаду мала зав'язаний невеличкий кок. Одягалася
дуже скромно, переважно в коричнево-чорні кольори".
Костянтина Малицька велику увагу приділяла граматично
правильній мові, зокрема, при відмінюванні числівників на
уроках математики. І мабуть, від неї пані Надя успадкувала
таке чуйне і навіть прискіпливе ставлення до української
мови, яке проявляла завжди і всюди.
Назавжди запам'ятала пані Надя слова, які вписала їй в
альбомчик-пам'ятник Костянтина Малицька: "Кожен з нас кує
сам собі долю словами, думками, ділами. Тож дбаймо, щоб
молоти наші вдаряли о чисте залізо – міцно і певно". На таких
сентенціях виховувала своїх учнів цей видатний педагог, і
такі сентенції керували в подальшому ділами Надії Мудрої.
Також пані Надя вдячно згадувала і в пам'яті нащадків
хотіла зберегти образ ще однієї, дуже любленої учнями
вчительки – Стефанії Пашкевич. Вона викладала географію,
була активною пластункою і самовіддано прищеплювала
дітям любов до рідного краю. Водила учениць не лише
визначними місцями Львова, але й поза Львів, зокрема, на
Чортову Скалу. Назавжди запам'ятались її розповіді про те, де
і як починається Розточчя і т.п.
Через пів століття, проходячи вулицею Руською, Надія
Мудра піднімала голову догори і згадувала, як вчителька
Пашкевич водила їх на той високий балкон, що є довкола
Успенської церкви, і показувала там величезний дзвін,
пояснювала, як він прикріплений, в який спосіб у нього
вдаряють.
Воістину, посіяне добрими вчителями в дитячі душі, на
все життя залишається в них!
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Цікавою і значимою постаттю в "Рідній Школі"
ім.Т.Шевченка був отець-катехит Ґорчинський. Він не лише
давав ученицям глибокі знання з релігії, а й розвивав їх
творчо. Отець-катехит зобов'язував дітей після кожної лекції
намалювати те, про що він розповів. Не всім те добре
вдавалося. Деякі малюнки, за словами пані Наді, були дуже
кумедні, але все ж це було не лише способом глибшого
запам'ятовування матеріалу, а й творчий розвиток дитини.
І саме в таких завданнях виявилися художні здібності
Надії Мудрої. Пані Надя зберегла і показувала мені свій
"Зошит з релігії" за 5 клас. Ці гарні дитячі малюнки
нагадували справжні образи. І під кожним стояла найвища на
той час оцінка – 1.
Ми, членкині Ліги Українських Жінок, не раз бачили різні
художні роботи пані Наді, не раз малювала вона різні плакати
й оформлення, любила виготовляти вітальні листівки для
близьких людей. Пані Надя говорила, що такий талант вона
успадкувала, мабуть, від свого діда Йосипа Сидоровича,
художника, який навчався в Кракові і потім розмальовував
церкви.
Гарним спогадом пані Наді
зі шкільних літ були Перша
Сповідь
і
Перше
Святе
Причастя, до чого готував дітей
у школі о.Ґорчинський, а потім
всі організовано й урочисто
ходили до греко-католицької
Успенської церкви на вулиці
Руській.
Надя
Мудра
з
двоюрідним
братчиком Романом Крип'якевичем
у день Першого Святого Причастя.
Червень 1934 року
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Після закінчення шести класів у "Рідній Школі" Надія
Мудра вступила до гімназії Сестер-Василіянок, яка
знаходилася на тодішній вулиці Длугоша (тепер вулиця
Кирила й Мефодія). Там викладали як цивільні вчительки, так
і монахині. Зокрема запам'яталася сестра Ірина, монахиня з
вищою освітою, яка викладала українську мову. А польську
мову викладала українка-патріотка Антоніна Струтинська,
яка була й опікункою Надиного класу. Також цікавою
постаттю була вчителька фізкультури, широко відома Оксана
Суховерська, яка вчила не лише фізичних вправ, а й танцю та
пластики, при тому не раз сама акомпанувала на фортепіано.
Ставила з ученицями гарні вистави й балети.
У гімназії діяла Марійська Дружина, яку провадив отець
Іван Ждан і до якої належала й Надія Мудра. Надя там
провчилася в першому й другому гімназійному класі.
Великий вплив на формування світогляду Надії мала її
тітка Савина Сидорович, рідна сестра матері. В молодості
вона була пов'язана з діяльністю Січових Стрільців, а потім
вчителювала в різних школах і гімназіях.
У гімназії Сестер-Василіянок Савина Сидорович навчала
ручних робіт, чому приділялася велика увага. І здійснювалося
таке навчання вельми докладно й професійно. Так на
першому році навчання дівчата опановували вишивку й
шиття, на другому – працю з деревом, на третьому
виготовляли різноманітні абажури для електричних ламп, на
четвертому працювали зі склом. Це навчання пані Надя
згадувала як дуже цікаве.
І, думається, воно вплинуло на різносторонні вміння пані
Наді. Звичайно, до того долучилися й природні здібності її.
Впродовж всього життя вона завжди все потрібне робила
самостійно – чи то пошиття собі якогось одягу, чи різні
побутові ремонти, чи навіть виготовлення деяких дрібних
меблів. Як висловилася тепер дружина її брата Леся
Крип'якевич, "навіть не знати, чого Надя не вміла б зробити".
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Сидорович Савина (1895-1972), січова і
пластова діячка, вчителька ручних робіт у
школах Львова.
Згодом – науковий співробітник
Державного Музею Етнографії та
Художнього Промислу АН УРСР у Львові.
Автор численних розвідок про розвиток
народного ткацтва в Україні (зокрема на
західних землях), а також автор довідника
"Вказівки для ведення ручної праці на
першому році навчання" (1924), співавтор
видання "Українські вибійки" (1950),
"Тканини і вишивки" (1960) та ін.

Завдяки теті Савині Надя Мудра їздила на пластові
табори. Савина Сидорович була активною пластункою та
брала участь у проведенні таборів Пласту. Навіть коли
офіційно поляки заборонили Пласт, провідники знаходили
способи продовжувати діяльність таких таборів, проводили
так звані "відпочинкові" табори під опікою Комісії виховних
осель і мандрівок молоді. На один з таких таборів на Остодорі
відправляли Надю. При тому Надя їздила завжди на
хлоп’ячий табір, бо їхав також братчик Ромко Крип’якевич.
Родичам, які мали синів і доньок, було зручніше відправляти
їх разом. На хлоп’ячому таборі завжди назбирувався дівочий
гурток із "сестер".

Надя Мудра в центрі дівочого гуртка табору
біля виховниці Іванни Ковалівни
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У таборі в Підлютому.
В центрі сидить Надя Мудра,
на колоду зліва сперлися Ромко і Даньо Крип'якевичі

Пластовий гарт, який отримала Надя Мудра в дитинстві,
зберігся на все життя і особливо знадобився в умовах
ув'язнення, у вже зовсім інших "таборах".
Також значний вплив на формування особистості Надії
Мудрої мала родина материної сестри Марії, яка була
замужем за відомим істориком Іваном Крип'якевичем. І саме
тета Марія, яка була й хресною мамою Наді, найбільше потім
(як вдячно згадувала п.Надя), в часи ув'язнення підтримувала
її своїми посилками й листами.

Родина Крип'якевичів: Роман, Марія, Іван і Богдан
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Роки навчання Надії Мудрої припали на важкі й буремні
роки.
Наступив 1939 рік, і гімназія Сестер-Василіянок зазнала
кардинальних змін. Її перетворили на середню школу №4,
вчительок-монахинь усунули, на місце директора отця
Лициняка поставили комуніста й войовничого атеїста
Павленка. Він виселив монахинь з верхнього поверху школи,
де вони мешкали, і сам оселився там.
Пані Надя згадувала репутацію Павленка, як людини, що
уособлювала всі найнегативніші риси комуніста, ходили
чутки, що він брав участь у нічних рейдах-репресіях чекістів.
Так у 1941 році, коли по тюрмах мордували людей, по нього
ввечері приїжджала машина і кудись його возили, а вранці він
говорив учителям, що мав вночі тяжку роботу.
Коли гімназію сестер василіянок перетворили на середню
школу, учнів повернули у нижчий клас, Надя опинилася в
сьомому класі. Потім її перевели у школу по вул.Пекарській,
яку традиційно називали філією, бо це раніше була філія
гімназії "Рідної Школи".
Під час німецької окупації Надія навчалася у Першій
гімназії, яку в 1943 році закінчила матурою. Попри отримання
шкільних знань, прийшлося здобути багато життєвого
досвіду, свідком багатьох історичних і воєнних перипетій у
Львові вона була.
Немало випробувань завдали всій родині воєнні події. Так
у 1941 році, коли німці бомбардували Львів, бомба впала
поруч кам'яниці по вулиці Личаківській 177, де проживала
родина Мудрих, всі вікна й двері повилітали, все вкрилося
уламками скла. Родині довелося шукати інше мешкання, їм
дала притулок родина Рив'юків на тракті Глинянському.
Батько Надії у 1943 році помер, маючи 57 літ. Родина
залишилася без засобів до існування.
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УКРАЇНСЬКІ СТРЕМЛІННЯ
Виростаючи в свідомому й
інтелігентному
українському
оточенні, Надія Мудра на все
життя
наповнилася
високим
патріотичним
духом,
котрий
зберегла до останніх днів життя.
Від 1941 року, ще з часу
навчання в гімназії, Надія Мудра
була членом Юнацтва ОУН, потім
працювала в жіночій сітці ОУН
м.Львова.
Зрештою, ще в шкільні роки (і за Польщі, і при першій
радянській владі) учнівська молодь гуртувалася в таємні
гуртки, цікавилася національними питаннями, мріяла про
волю України. Але це було законспіровано і не фіксовано…
Надя й інші діти, підростаючи, включалися в український
рух, творили невеличкі об'єднання однодумців, гартували
український дух. Коли відступили більшовики і було
проголошено Самостійність України, тоді вже виявилися
таємні зв'язки, тоді вже творилися чіткі структури, і Надя
стала членом Юнацтва ОУН.
Молодь збиралася тоді в приміщенні банку "Дністер" на
вулиці Руській, де розташувався уряд Ярослава Стецька і де
діяли різні відділи. Також деякі українські структури були
розміщені в будинку на вулиці Валовій.
І ось одного дня молодь довідалася, що приміщення
"Дністра" оточене німцями, які арештовують тих, хто туди
входить. Надя й інша молодь ринулися на вулицю Валову
довідатися, що діється. Ввійшли в браму, а там стоїть німець і
вже назад не випускає. Так затримав біля двадцяти осіб. Тоді
приїхала велика машина, всіх завантажили на неї і відвезли на
подвір'я тюрми Лонцького. Там вже було повно людей.
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Спочатку всіх поставили лицем до стіни і не дозволяли
ходити. Надя з товаришкою використали те, що по стіні ріс
дикий виноград, і дерли й викидали в нього все, що могло
видатися підозрілим: нотесики з іменами, папірці з
патріотичними піснями і т.п. На тому подвір'ї Надя побачила
Мілену Рудницьку, а у вікні підвалу кількох напередодні
заарештованих знайомих хлопців.
Потім всіх обшукували, встановлювали особу. У Наді
було шкільне посвідчення. Все ж її з товаришкою протримали
там до вечора, а перед настанням комендантської години
відпустили. А багато затриманих там залишилися…
Так відбулося перше знайомство Надії Мудрої з тією
сумнозвісною установою. Так німці відреагували на Акт
відновлення Української Держави. Арештували не лише Уряд
Ярослава Стецька, а й багатьох українських націоналістів. Та
це не вбило мрії про волю України…
Уникнувши, як неповнолітня школярка, німецького
ув'язнення, Надія не покидала стремління працювати для
української справи, як член Юнацтва ОУН виконувала різні
дрібні доручення організації.
Закінчуючи гімназію, вона мріяла про вищі студії, але
життєві обставини змусили думати про "хліб насущний".
Коли в 1943 році помер батько, а мама не працювала, бо була
прив'язана до старшої дочки-інваліда, Наді прийшлося думати
про утримання родини. Але вона не полишала бажання бути
корисною Україні. За порадою і рекомендацією тітки Савини
Сидорович
влаштувалася
секретаркою-друкаркою
до
канцелярії Управи дивізії "Галичина". Працювала під
керівництвом сотника Осипа Навроцького, колишнього
січового стрільця, який на той час був головою бойової
управи Дивізії.
Сумлінно, з притаманною їй надзвичайною акуратністю й
педантичністю виконувала свою роботу і не переставала
захоплюватися патріотизмом, самопосвятою тих, хто вступав
до "Дивізії".
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Проте до Львова підходила Червона Армія. Працівники
Управи емігрували на захід, пропонували й Надії виїжджати,
але вона не могла залишити маму й сестру-інваліда.
Фактично, з усіх працівників управи їх залишилося у Львові
всього троє – вахтер Терцин і ще одна секретарка. Вони
ретельно пройшлися по всіх кабінетах і столах та знищили
все, що залишилося, покинули приміщення абсолютно
порожнім.
Коли настала радянська влада, Надія Мудра влаштувалася
секретаркою в політехнічний інститут, була свідком, як після
фронту відновлювалися приміщення інституту. Також
коротко працювала секретаркою проректора університету.
У листопаді 1944 року відновилося навчання у вузах, і
Надія Мудра поступила на хімічний факультет Львівського
політехнічного інституту, де провчилася від першого до
третього курсу. Навчаючись на першому курсі, Надя і її
однокурсники стали свідками арештів на Святоюрській горі.
Студенти на перерві вийшли з хімічного корпусу, який мав
вхід із площі Юра (тоді називалася площа Б.Хмельницького),
і побачили багато різних машин біля входу на церковне
подвір'я та масу енкаведистів, які нікого не впускали на
подвір'я. Із здивуванням і занепокоєнням спостерігали ті
події, які тривали цілий день. До кінця своїх лекцій студенти
бачили ті машини і розуміли, що то – арешти й обшуки.
Проте вголос те не обговорювали, бо вже поміж ними були
комсомольці. Лише поміж собою найближчі товариші
вболівали над тим. Тепер ми знаємо, що ті події відбувалися
11 квітня 1945 року.
Одночасно з навчанням Надія Мудра виконувала різні
доручення ОУН в рамках жіночої сітки ОУН м.Львова,
переважно вона займалась влаштовуванням на лікування
поранених воїнів УПА.
16 травня 1947 року Надію Мудру заарештували. Тоді
якраз почалася екзаменаційна сесія. Надя встала вдосвіта, бо
готувалася йти здавати залік. О шостій годині ранку в двері
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помешкання подзвонили, і ввійшло троє енкаведистів,
показали ордер на обшук. Шукали, переважно, поміж
книжками. Забрали комплект "Літературно-наукового
вісника", який ще покійний тато збирав. Також взяли якийсь
рукопис вуйка Івана Крип'якевича, котрий він дав на
зберігання. (Сам І.Крип'якевич був на той час інтернований
до Києва, без права приїзду до Львова). При тому позабирали
деякі золоті речі й монети… Забираючи з собою Надю,
сказали мамі, що це не надовго, проте, виявилося, на роки.
Характерно, що про причини арешту і висунуті
звинувачення пані Надя не хотіла розповідати. Сказала лише,
що одній із товаришок по підпіллі, яку заарештували,
енкаведисти влаштували провокацію, при тому з участю
знайомого підпільника, і вона, побачивши його й повіривши,
що її відбили свої, дещо зайве сказала. Пані Надя співчувала
її переживанням з того приводу.
Також пані Надя розповіла, що паралельно з нею робили
обшук у її товаришки Елеонори Сенюти, і їх на одній машині
привезли до тюрми, але потім розділили.
Не бажаючи розповідати про слідство, пані Надя лише
сказала, що дуже їй допомогла Оля Соплива, студентка
Станіславівського
медінституту,
слідство
якої
вже
закінчувалося і з якою коротко зустрілися в тюремній камері.
Вона встигла сказати Наді, що саме слідчим вже відомо і від
чого нема сенсу відпиратися. У такий спосіб Надя могла вже
дещо розповідати і створила враження, що більше нічого не
знає, та уникла побоїв.
Знаю, що пані Надя з настанням незалежності України
читала свою кримінальну справу і, можливо, докладнішу
інформацію подала у своїх споминах, писаних в останні роки
життя. Ці спомини ще чекають свого упорядника і, можливо,
з часом ми більше довідаємося, якщо там є така воля пані
Наді. Я ж лише знаю, що судив Надію Мудру військовий
трибунал 6 вересня 1947 року і присудив 10 років таборів та
3 роки позбавлення прав.
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НА НЕВОЛЬНИЧИХ СТЕЖКАХ
Після засуду Надію Мудру на два чи три тижні привезли
до Золочівського замку. То називалося "на карантин". Звідти
перевезли до Львова на вулицю Залізничну, там на території
паровозо-вагоноремонтного заводу перебували політичні й
побутові ув'язнені. Чоловіків водили на якесь будівництво, а
жінки на електричних машинках шили легке шкіряне взуття.
Там Надія Мудра перебувала з листопада 1947 до лютого
1948 року.
Після того почали розділяти політичних і побутових
в'язнів і перевезли політичних на так звану "пересилку" по
вулиці Полтв'яній. Там у жахливій тісноті й антисанітарії
довелося пробути п'ять місяців. Потім почали вивозити на
етапи.
7 липня почався етап Надії Мудрої. Везли через весь
Радянський Союз. У Новосибірську в'язням влаштували баню,
помили всіх. Через Байкал вагони з в'язнями по одному
переправляли на баржах. Привезли в бухту Ваніно, і там
довелося зазнати сильного голоду, бо цілий місяць туди не
привозили хліба, давали якусь "чумизу", яку годі було їсти.
Там доводилося гасити лісові пожежі. Потім в'язнів
повантажили в трюм корабля і по Охотському морю привезли
в Магадан на Колимі. У Магадані зимували. А коли
потепліло, завезли їх у табір на руднику Хеніканджа
(Хабаровський край). І ось там на шахті олов'яної руди
довелося Надії Мудрій працювати до березня 1955 року.
Після смерті Сталіна наступило послаблення режиму. Із
в'язнів зняли каторжанські номери, дозволили носити свій
одяг з посилок і не забороняли фотографуватися. Також
переводили на легші роботи. Надю поставили на шахті
"Бушуй" мотористом лебідки, що спускала з гори по схилу
вагонетки з рудою, а потім перевели на шахту "Новый"
помагати заповняти "наряди" на роботу, а також малювати
стінгазети.
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Надія Мудра та Осипа Кецур в Хеніканджі
на фоні каміння, яким вкриті всі схили гір –"сопок",
25 вересня 1954 р.

Великою радістю для ув'язнених дівчат був дозвіл
займатися художньою самодіяльністю. Вони утворювали
пісенно-танцювальні гуртки, шили собі сценічний одяг. Надія
Мудра переважно була танцюристкою.

Учасниці гуртка самодіяльності: Надя Мудра, Дарка Палагійчук,
Марійка Гаврилюк, Геля Насута, Енуля Пукк.
Осінь 1954 р.
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Дарія Лялюк і Надія Мудра після концерту
22 лютого 1955 р.

У квітні 1955 року зліквідували табір у Хеніканджі. Надію
Мудру перевели на Нелькобу.
Із табору Нелькоба Надію Мудру у червні 1955 року
перевели на спецпоселення в селище Усть-Омчуг. Це –
районний центр, що лежить над рікою Омчуг. Там Надія
Мудра працювала санітаркою в пологовому відділенні
районної лікарні. У сусідньому терапевтичному відділенні
працювала подруга по ув'язненню Стефа Гнатюк. Обох їх
прийняла на мешкання родина Коферів – українка Оля й
естонець Едуард.
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На Різдво 1956 року в родині Коферів

Надя і вовчиця Буря, яка жила в домі Коферів

Санітарка Надя Мудра та подружжя Коферів
у час перебування Едика в лікарні.
Березень 1956 р.
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Пропрацювавши рік у лікарні УстьОмчуга, 20 квітня 1956 року Надія
Мудра була звільнена з поселення й
отримала дозвіл повертатися додому.
І ось 7 липня, на свято св.Івана,
Надя вирушила з Магадану в дорогу до
Львова. Їй добре запам'яталися ті дати:
вирушала в етап 7 липня 1948 року, і
поверталася назад 7 липня 1956 року.
Поверталася разом зі Стефою
Фото для документів Гнатюк. Кораблі були переповнені
про звільнення,
людьми, що поверталися з ув'язнення,
20.03.1955 р.
годі було купити квиток на корабель до
Находки. Надя зі Стефою сіли на корабель без квитка,
заплативши при вході, а перед контролем мусили ховатися.
Потім у дуже переповненому поїзді, через Владивосток,
доїхали до Москви, спати доводилося по черзі. А з Москви до
Львова вже мали спальні місця з постіллю.
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Надія Мудра: КУДИ ВЕЛА СТЕЖКА
У попередніх розділах я виклала, що взнала про життєві
стежки незабутньої пані Надії Мудрої. При цьому керувалася
інтерв'ю з нею та нашими приватними розмовами.
Але маю у своєму комп'ютері ще й статтю, яку написала
сама пані Надя у 2003 році. Вона, здається, була опублікована
в журналі "Дзвін". 10 літ тому… 10 літ зберігалася ця стаття в
мене, і щойно зараз я відкриваю ці безцінні рядки.
І хоч більшість інформації вже подана мною, її я подавала,
свідомо не заглядаючи до цієї статті пані Наді, прагнучи
викласти все так, як знаю, як вдалося самій дослідити, а тепер
вважаю корисним "послухати" саму пані Надю. Саме
послухати, бо, дивлячись на рядки, писані нею колись, і на
портретик пані Наді, який стоїть на столі біля мене, я,
здається, чую її такий знайомий, такий завжди молодечий
голос…
Прислухаймося, друзі пані Наді! Можливо, і ви почуєте її
голос, її думки й переживання. Адже тут вона жива, тут вона з
нами…
Надія Мудра
КУДИ ВЕЛА СТЕЖКА
Протягом життя у кожної людини час від часу виникає якась
потреба оглянутись на пройдену життєву стежку. А якщо вона, ця
стежка, ще й виявилась досить довгою, та ще й звивистою, то
справді стає цій людині цікаво глянути на неї з перспективи часу. І
то не з особистісних позицій, а просто так, як на долю однієї
людини. А з тих окремих доль складається історія роду, народу, а,
може, й історія людства.
Я, власне, не зовсім точно знаю, чому я народилася в Коломиї,
столиці Покуття, не дуже випитувала про це батьків. Бо ж увесь мій
рід по батьковій (рід Мудрих) і материній (рід Сидоровичів) лініях
походить із Тернопільщини. Це сталось, мабуть, тому, що на
початку 1-ої світової війни в 1914 році в містечку Монастириськах,
коли його захопили московські царські війська, згорів родинний
будинок і все, що в ньому. А потім, коли батько повернувся з
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австрійської армії, уряд направив його на роботу, як державного
службовця-економіста до Коломиї. Там і зустрінула наша родина
першого листопада 1918 року проголошення ЗУНР, там і була
ранена польським леґіонером моя тітка Савина Сидорович, яка
співпрацювала з усусусами (скалки кулі “дум-дум” залишились під
шкірою ноги до кінця життя). Моїй старшій сестричці Ірині тоді було
3 роки, та через два роки вона захворіла невиліковним менінгітом,
згодом поліомієлітом і залишилась до кінця життя інвалідом
(померла в 37-річному віці).
А згодом у Коломиї народилась я - 19 серпня 1924 року у
батьків Павла та Олени. І хоч назвали мене Анною, але дали мені
ще ім'я друге – Надія, і так мене звали ціле життя, і таке ім'я
позначене в усіх офіційних документах. Чи виправдалось моє ім'я
перед батьками (батько помер, коли мені було 18 років), особливо
перед матір'ю, не вмію відповісти. Можливо тому, що вже тоді, коли
мені було всього тільки 11 місяців, я вже в пеленках здійснювала
довгі подорожі, а згодом-згодом добровільно і примусово водило
мене життя стежками, дослівно, через усю Євро-Азію.
І так я в 1925 році покинула з батьками родинну мені Коломию,
а побачила її вперше, вже досвідченим поглядом, тільки в 1957
році. А тоді, на початку 1920-их років, польський окупаційний режим
перекидав українців – державних працівників без вибору з місця на
місце. Наша родина опинилась на західних окраїнах Польщі, в
містечку Косьцян біля Познаня. Як виявилось, тоді в Познані
проживала досить чисельна українська громада. Донині збереглась
у мене світлина з 1929 року з велелюдного Шевченківського
концерту в Познані, на якій бачу своїх батьків. Та через рік, у 1930
році, знову призначено було батькові переїхати на роботу до
Радома. Знов я з батьками освоювала нове польське оточення, бо в
Радомі проживало тоді тільки п'ять українських родин. Але протягом
усіх тих років кожного року відправляли мене на кілька місяців до
Львова, до моїх тіток. І вже тоді я змалку знайомилася з
антиукраїнськими акціями польської влади в Галичині. На заході
Польщі тої українофобії не було, бо це були корінні польські
території. А тут, на Галичині, загарбницька влада, як правило,
ставилась до українського населення, як окупант. Запам'ятались
мені ще й тепер, а тоді 5-6 літній дитині, польські поліцаї з
нагайками на конях на території Янівського цвинтаря, біля
стрілецьких могил, чи біля Біласа і Данилишина.
У Радомі я почала навчатись у школі, зрозуміло – в польській,
де провчилась від 1931 по березень 1934 року.
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У 1930-их роках, коли польський режим влаштовував на Волині,
Холмщині, Галичині жорстокі пацифікації, арешти, засуди,
застосовувались масові звільнення державних службовців-українців
навіть на польських територіях. Не давши батькові допрацювати до
повної пенсії (тоді це звалось “емеритурою”), його звільнили зовсім,
і наша родина весною 1934 року повернулась на Галичину, до
Львова. Мене відразу записали закінчувати 3-ій клас до “Рідної
Школи” ім.Т.Шевченка. Школа мала два окремі приміщення – для
хлопців (тоді вул. Супінського, тепер Коцюбинського) і для дівчат
(тоді вул. Мохнацького, нині Драгоманова). Видно, мене вдома
добре навчали української грамоти, бо перехід на українське
навчання із польського не справило мені труднощів.
Але у цій українській школі почав уже чітко формуватись мій
дитячий національний світогляд, точніше – розуміння політичного
становища українців під окупацією Польщі. Працювали тут люди
свідомі свого обов'язку педагога, такі, як Софія Федорчак (тоді
директор школи), Костянтина Малицька, Стефанія Пашкевич, Марія
та Дора Ліщинські, навчав нас основ релігії о.Ґорчинський (загинув
потім у таборі ГУЛАГу). В наших дитячих голівках зароджувались
перші бунти проти насильства, проти зухвалих нападок польських
студентів-“ендеків”, які навчались в будинку навпроти школи; бо їх
дратував наш рідношкільний значок, що нагадував тризуб, і вони
намагались зривати з голів наші беретики. На мене мали особливий
вплив екскурсії з нашою вчителькою ґеоґрафії С.Пашкевич по місту,
околицях Львова, ми стрімкими старими сходами спинались на
балкони вежі Корнякта, що біля церкви Успення, де торкались
навіть дзвона “Кирила”. Захоплювались участю у “Святах молоді” на
площі “Сокола-Батька”. Навіть години співу біля старинної
фізгармонії, за якою навчав нас патріотичних пісень Іларіон
Гриневецький (згодом викладач консерваторії) залишили незабутній
слід. Оглядаючись на минуле, розумію, якими визначальними є
навіть такі ранні шкільні роки для формування світогляду людини.
Потім, у ґімназії сестер Василіянок (тепер школа № 4), в якій я
навчалась в 1937-40 роках, я вже не могла стояти осторонь
патріотичних молодіжних організацій – тоді вже нелегального
“Пласту”, а потім (вже за “першої” большевицької окупації) –
Юнацтва ОУН.
“Пласт” став стартовою структурою для сотень майбутніх
визначних постатей нашої історії. Був заснований Олександром
Тисовським і Петром Франком на зразок світового скаутінґу й почав
діяти в українській львівській ґімназії та її філії в 1912 році. Але
український Пласт відрізнявся від англійського скаутінґу своєю
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спрямованістю на виховання відданості Батьківщині ("Служити
Богові та Україні"). З 1914 року Іваном Чмолою вже вводились
мандрівництво, таборування та військовий вишкіл, чого не було в
скаутінґу. Із основами пластового виховання я познайомилась із
дев'яти років у новацьких таборах у Карпатах на Остодорі (туди
мене стали відправляти батьки ще з Радома), а потім – у юнацькому
таборі “на Соколі”.
Після закінчення 6 класів школи з 1937 року я почала навчання
у ґімназії сестер Василіянок. Там нелегально (хоча вчителі знали
про це) працювали дві молодіжні структури – поміркованіша
прихильників забороненого вже тоді Пласту та більше революційна
сітка Юнацтва ОУН. До нас старші ґімназистки придивлялись і
під'єднували до своїх гуртків. Запам'яталось, як у час вбивства в
1938 році Євгена Коновальця старші товаришки пришпилювали нам
жовто-блакитні стяжечки з чорною стрічкою.
А ще в 1937 році я познайомилась з родиною Голоядів із
Скалатщини (хутір Маґдалівка), бо матір'ю в цій родині була
двоюрідна сестра мого батька Магдалина Голояд. Вона тоді вперше
загостила до нас до Львова. У неї ще ятрила свіжа рана від втрати
найстаршого сина Павла, якого, як члена УВО, в квітні 1932 року
польський режим стратив у тюрмі Тернополя. Два молодші сини
Мирон і Володимир, члени ОУН, ще не повернулись були з
жорстокої катівні в Березі Картузькій. Згодом їх розповіді (Мирон
після звільнення потім замешкав у Львові), героїчна постать їх
матері Магдалини, зустрічі з друзями її синів, які відбувались в
нашому помешканні на вул. Личаківській, і до розмов яких я
крадькома залюбки прислухалась, мали визначальне значення для
формування моїх вже не зовсім юнацьких націоналістичних
переконань. Чітко пам'ятаю обличчя друзів Мирона, а серед них
Дмитра Грицая (потім шефа Штабу УПА генерала “Перебийноса”, а
тоді студента Львівського університету). А потім, через декілька
років із родини Голоядів (протягом 1941-1945 років) від
большевицького терору загинуло в тюрмах НКВД, на засланні, в
рядах УПА дев'ять осіб – це батьки, сини, зяті й внуки. Крім Павла
Голояда, страченого поляками, ніхто з них не має справжньої
могили, є тільки одна, символічна, Мирона Голояда - провідного
члена ОУН, у спільній могилі в Грабівці біля Чорного Лісу.
Назрівало тривожне передвоєнне літо 1939 року. В час канікул я
встигла ще в липні востаннє побувати в юнацькому таборі на
Соколі, в чарівних Карпатах над рікою Лімницею, де щорічно в
недалекому
Підлютому
ми
вітали
митрополита
Андрея
Шептицького. А в серпні я ще вперше і востаннє завітала на хутір
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Голоядів “Маґдалівка” серед неозорих ланів гречки (зрозуміла тоді,
чому ще до Радома нам доставляли цілий бідон гречаного меду). У
порівнянні з біднішими селами Львівщини мене вразили добробут,
свідомість і рівень культури сільської молоді чорноземного
Тернопілля.
Початок 2-ої світової війни у вересні 1939 року застав мене в
селі Кудерявці біля Милятина Нового, куди на канікули щорічно
їздила разом із моїми двоюрідними братами Богданом і Романом
Крип'якевичами, учнями львівської ґімназії “філії” (там їх батьки ще
на початку століття придбали були великий сад з хатиною). З жахом
слухала я відгуки бомбардувань Львова, бо там залишились були
мої батьки. Польща скоро капітулювала, а річку Збруч перетнули
колони сов'єтських військ.
Шкільний 1939/40 рік почався вже в сов'єтських школах. У нашій
ґімназії сестер Василіянок місце директора о.Лициняка зайняв
типовий енкаведист Павленко, який став нас навчати історію СРСР.
У зв'язку з переорганізацією шкіл ми опинились замість 3-го класу
ґімназії у 7-му класі школи № 4. Появилися в класі перші три
комсомольці: син Павленка (єдиний хлопець в класі) і дві – з
місцевих дівчат (дочки двірничок), від яких ми стали сторонитись і
недовіряти їм. Але 1940/41 шкільний рік (це вже 8 клас) я
закінчувала в школі № 2, колишній ґімназії-“філії” по вул. Пекарській,
яка була хлоп'ячою, а тоді, як і всі, стала змішаною. Але там не було
ще ні одного комсомольця, зате ми знали, що й тут тайно діє сітка
Юнацтва ОУН. Чули ми вже про арешти і т. зв. “процес 59-ти”.
Весною 1941 року заарештували з нашого 8-б класу двох товаришів,
які сиділи в лавці за мною. Я тоді навіть дещо занепокоїлась, бо
напередодні одному із них нарисувала була у т.зв. “пам'ятничку”альбомі січового стрільця, раненого, але який в руках тримає трубку
і закликає до бою, а збоку – якийсь патріотичний віршик і, очевидно,
підпис. Товариші мені казали, що хтось чужий питався за мною. Але
щасливо обійшлось. А тих двох наших колег закатували в
Замарстинівській тюрмі в липні 1941 року, а їх останки тепер
перезахоронені в спільну могилу на Личаківському цвинтарі.
На третій день німецько-сов'єтської війни 1941 р. німецька
бомба пошкодила наше помешкання на вул.Личаківській, і наша
родина перебралась до знайомих п. Рив'юків (господар будинку був
юристом) на вул. Тракт Глинянський, де переховувалася була також
родина адвоката Куницького. Їх старший син Богдан був учасником
“процесу 59-ти”, та його доля батькам тоді ще не була відома.
Молодший син Роман був з батьками і теж був причетний до ОУН,
але ми з ним ніколи про це не говорили, бо того вимагали засади
30

конспірації. Коли стихли вибухи бомб, коли останні машини з
чекістами, в яких у руках стирчали напрямлені на тротуари
гвинтівки, пронеслись на схід по вулиці Личаківській, родина
Куницьких кинулась шукати серед закатованих у львівських тюрмах
сина Богдана. А він вижив, бо засуджених вивезли і, як не
парадоксально, спасла їх німецька бомба, що вцілила в тюрму
Бердичева. Згодом, через два роки сини Куницьких – Богдан і
Роман загинули в лавах УПА.
А тоді наша родина освоювала нове помешкання на вул.
Війтівській (тепер. Козланюка), бічній Личаківської. Пережила
фронтові події щасливо й родина Крип'якевичів; вуйко Іван,
попереджений кимсь, встиг заховатись у пивниці перед
енкаведистами, які примусово “запрошували на евакуацію”. Таким
способом знищено було Кирила Студинського і Петра Франка, і
донині невідомо, де вони захоронені. А у Львові протягом липня
1941 року хоронили опізнаних і неопізнаних закатованих у тюрмах
НКВД.
Пережив Львів і 30 червня 1941 року – проголошення
Незалежності України, яке відбулось всупереч загарбницьким
планам гітлерівської Німеччини. По-різному цей акт сприйняла тоді
наша галицька громада, але оцінила його тепер історія. Як би не
було, але протягом всієї німецької окупації майоріли повсюди
жовто-блакитні прапори (саме жовто-блакитні, а не синьо-жовті, бо
ж за законами геральдики). А ми, шкільна й студентська молодь,
щоденно заходили в комітети Уряду Я.Стецька на вул. Руську 10 і
Валову 30. Та через кільканадцять днів, коли я з подругою вранці
намагались зайти в будинок “Дністра”, нас попередили, що там
повно ґестапівців. Ми пішли на Валову, але там теж були вони. Нас
завантажили в машину і відвезли на подвір'я тюрми “на Лонцького”.
До другої половини дня назвозили сюди багато людей
(запам'яталась навіть Мілена Рудницька, останки якої тепер
перезахоронені з Америки на Личаківський цвинтар). До вечора
багатьох відпустили, затримали молодих мужчин. Так я вперше
познайомилась із тією “славною” тюрмою.
Здається в жовтні 1941 року гітлерівська влада після довгих
старань львівської інтелігенції дозволила відкрити одну, а згодом і
другу, українську ґімназію. Я попала в 1-у гімназію (директор
Мечник), де провчилась до матури в 1943 році. Як відомо, середня
освіта в усіх європейських країнах тривала 12 років, тільки у
сов'єтських – 10. Багато дітей починали і закінчували одну школу, а
мені (та й багатьом того воєнного часу) суджено було пройти
середню освіту в 5-ох школах: в Радомі (1931 – 34 рр.), РШ
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ім.Т.Шевченка (1934 – 37), гімназії сестер Василіянок (1937 – 40),
ґімназії “філії” (1940/41) і завершити її в 1-ій Львівській ґімназії (1941
– 43).
Східний німецько-сов'єтський фронт в 1943 році вже постійно
сунувся на захід, німці програвали. А в ґімназіях вже діяла чітко
сформована сітка Юнацтва ОУН(р), праця якої була спрямована на
підготовку молоді до умов підпілля. Ми, ґімназисти, проходили в
основному ідеологічний вишкіл, нас готовили до підсов'єтської
дійсності.
В червні 1943 р. помер мій батько. Мене влаштувала тітка
Савина Сидорович на роботу в канцелярію Військової Управи дивізії
“Галичина”, яку очолював сотник Осип Навроцький (з ним тітка була
знайома ще з визвольних змагань 1918-20 років). Я там
пропрацювала (не перериваючи зв'язків з Юнацтвом ОУН) до
евакуації канцелярії в червні 1944 р. Впродовж останніх місяців моєї
роботи мені прийшлось там передруковувати щоденно по кілька
рапортів із командування дивізії про “дезертирство” наших хлопців
із вишколів у Німеччині, навіть часом із зброєю. Це наші вже
вишколені вояки, ще до траґедії під Бродами, поповнювали ряди
УПА. А потім, за три дні до приходу сов'єтських військ до Львова, я
ще востаннє бачилась із моїм троюрідним братом Мироном
Голоядом, тоді вже членом Проводу ОУН. Він не погодився на
еміґрацію, скоро, бо 1 листопада 1944 р. загинув із другими
членами Проводу в Чорному Лісі біля Грабівки.
Так склалось, що в час переходу фронтової лінії у Львові я
залишилась в місті одна, мати із хворою сестрою опинилась у
згаданих раніше Кудерявцях, так нас розділив фронт. Та мені
відразу допоміг влаштуватись вуйко І.Крип'якевич на роботу в
канцелярії Львівського університету. Відпрацювавши два місяці,
відразу з відкриттям праці ВУЗ-ів, почала навчатись у Львівській
політехніці. Вже як студенти ми брали участь у величавому похороні
Митрополита Андрея Шептицького, порядок якого навіть оберігала
большевицька міліція.
Із організованої оунівської молоді залишилось у Львові на
легальному становищі небагато, майже всі хлопці, шкільні товариші
зголосились у дивізію, або перейшли в підпілля. Після закінчення
війни в 1945 році сталінський режим спрямував із фронту військові
частини на боротьбу з українськими повстанцями. Тим, хто
залишився в місті і не втратив зв'язку з організацією, припоручались
різні завдання. Вони найчастіше зводились до втримування
підпільних зв'язкових точок, влаштовування у медичні установи
ранених повстанців, переховування їх на час реконвалесценції по
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квартирах Львова (в містах найлегше було загубитись). Для того
були задіяні медики, працівники органів вироблення документів,
домоуправлінь тощо. Вилікувані бійці повертались у відділи УПА. Та
чекістська система зі своєї сторони готовила сітки сексотів,
фальшиві групи “повстанців”, які діяли від Волині до Карпат.
Мене арештували одночасно з товаришкою Льонею Сенютою
16 травня 1947 року. Тоді ми закінчували 3-ій курс політехніки
(хімія).
Після обшуку в наших помешканнях одною машиною доставили
нас прямо в тюрму “на Лонцького”. Виявилось, що там уже
закінчувалось слідство цілої групи наших друзів (із яких ми багатьох
не знали особисто). Як потім стало відомо, 1947 рік був дуже
“урожайним” для НКВД завдяки роботі сексотських структур, які
діяли і мали навіть свої провокативні “криївки УПА” по лісах.
Моє слідство тривало чотири місяці. В камерах тюрми
прийшлось познайомитись із різними людьми різної долі, навіть із
німецькою парашутисткою. Не обійшлось без сексоток, у стосунках з
якими треба було мати якусь інтуїцію, щоб використати їх для
справи і потім, через роки, могти глянути людям в очі. Для кожного
арештованого найважливішою була така позиція, щоб за ним не
тягнувся свіжий ряд арештів. Мені пощастило. Засудив мене
Військовий Трибунал 6 вересня 1947 року на 10 років таборів
ГУЛАГу. Дивно склалось, бо судилище відбувалось у ніби
напівприватному, незамітному будинку в сусідстві з ґімназією
Василіянок (школою № 4). Ось, як по Львову масово порозкидувані
були установи славетного сталінського режиму, мабуть, у будинках
депортованих їх власників. Потім, коли масово депортували родини
засуджених, мою матір, на щастя, не вивезли, а, може, спасло те,
що у неї була ще друга дочка, інвалід з дитинства.
Після суду продовжилась моя життєва звивиста стежка
підконвойних “мандрівок” і знайомство із сотнями людей, таких
різних. Спочатку була камера засуджених у цій же тюрмі. Потім –
карантин у Золочівському замку (недавно довідалась, що його стали
гарно відновлювати), місяць – на пересильному пункті у Львові на
вул. Полтв'яній, звідки я із 5-ма новими подругами попала в
шевський механізований цех ПВРЗ (паровозо-вагоно-ремонтного
заводу) на вул. Вокзальній біля головного вокзалу Львова. У цій
“виправно-трудовій колонії” ми перебули зиму 1947/48 року, бо
тюрми та пересильні пункти були переповнені, і нас розпихали по
поблизьких таборах-колоніях. Тоді відбувалась реорганізація
ГУЛАГу – відокремлення політв'язнів від побутовців, а ще – на
далекі етапи взимку не відправляли.
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У березні 1948 року всіх політв'язнів звезли на пересилку
“Полтв'яну”, переповнення було жахливе. Спочатку вивозили в'язнів
у табори європейської частини СССР. Я попала щойно 7 липня на
східноазіятський етап, призначений на Колиму. Через місяць,
проминувши рудий Урал, Байкальське озеро, ми вкінці із вагонівтелятників вийшли на пересильному пункті Ваніно біля
тихоокеанських вод. А звідтам 1 листопада 1948 року Татарською
протокою, попри острів Сахалін, через замерзаюче вже Охотське
море корабель “Ногін” доставив нас у Магадан, столицю країни
вічної мерзлоти Колиму.
В бараках магаданської пересилки ми перебули (дослівно –
пересиділи) більше півроку, зиму 1948/49 року, щоб вкінці, після
сортування, попасти на лісорубку чи різні шахти. Мені була
призначена рудня Хеніканджа, де до нас, здається, карались
полонені японці, добували каситерит – олов'яну руду. Тепер
сталінська “найгуманніша” влада вирішила довірити добування такої
цінної руди силами жіночого “контингенту”.
В каторжному таборі Хеніканджа я відбула 7 років до звільнення
на “вічне” поселення в 1955 році. (Детальніше про табір Хеніканджа:
1/ “УКРАЇНА. Наука і культура”. Вип. 31, Київ, с. 324-340. 2/ “ЗОНА”,
2002 р., ч. 16, с. 185-192.)
На поселенні, дякуючи “хрущовській відлизі”, пощастило мені
пробути тільки рік. Я працювала санітаркою в пологовому відділенні
районної лікарні селища Усть-Омчуг над рікою Колима. Приютилась
була разом з подругою Стефою Гнатюк у змішаній українськоестонській родині.
В липні 1956 р., коли нам стали видавати паспорти, ми негайно
виїхали до Магадану, а далі кораблем попри Японію протокою
Лапарузо, через Владивосток добрались до Львова. Я застала
живими маму і сестру та родину моїх тіток. Завдяки тій же
короткотривалій
“відлизі”
я
змогла
відразу
залишитись
(прописатись) у Львові (через два місяці це вже було б складніше).
Влаштувалась на роботу спочатку в художньому інституті
натурницею, а через рік - лаборантом у медичний науководослідний інститут. Зрозуміло, що відразу намагалась завершувати
вищу освіту. Та виявилось, що тоді вже гімназійна освіта та три
курси політехніки без реабілітації не мали значення. Треба було ще
закінчити 10-й клас вечірньої школи, а на політехніку (тоді
всесоюзний радянський вуз) мене не допустили б. І я закінчила
успішно в 1965 році біологічний факультет Львівського університету,
не перериваючи працювати в НДІ. В ньому я пропрацювала 53 роки,
спочатку це був НДІ педіатрії та акушерства, потім міняв тематику і
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назву, а вкінці названий НДІ спадкової патології, а я була
лаборантом, потім науковим співробітником. За час своєї роботи
(залежно від тематики інституту) прийшлось бути імунологом,
цитологом, генетиком, маю 23 опубліковані наукові роботи,
завершила дисертацію, матеріали якої доповіла на 8-му
Всесвітньому конгресі акушер-гінекологів у Москві в 1973 році. Та до
захисту дисертації не дійшло, почались “брежнєвські” часи
переслідувань.
Можливо тому, що з мого 11-місячного віку життя мені суджено
було вже подорожувати, і протягом життя я об'їздила багато країв
Євразії. Правда, декуди - не добровільно (це до вод Японського
моря, під полярне сяйво). Але потім за власним бажанням, як вільна
людина. Це вже автобусами майже по всій Україні, також на різних
курсах підвищення кваліфікації (Одеса, Харків, Київ, Москва), як
учасник різних мандрівок та екскурсій – по верхів'ях Карпат
(Чорногора, Ґорґани, Закарпаття), на байдарках (Волинь, Дністер,
Литва, Естонія, Карелія, звідки катером на Соловки), а ще поїздами
та літаками (тодішній Ленінград, Узбекистан), а вкінці, після розвалу
СССР – Перемишль, Краків, Варшава, Бельґія, Люксембурґ, Париж і
Люрд, через Німеччину). Ось така моя звивиста стежка.
Все погане, страшне, про яке не маю бажання згадувати, десь
пропадає в небуття, ніби це було не зі мною. А запам'ятовується
мені на все життя хвилювання і непрошена сльоза в день підняття
синьо-жовтого прапора на Львівській ратуші в 1990 році і 1-е грудня
1991 року, коли 92% українців проголосувало “за”. А чи могла я там,
на Колимі думати, що колись буду через мікрофон виголошувати
українською мовою “Богородице Діво” під величною базилікою в
Люрді, а переді мною буде миготіти море запалених лампадок у
руках тисячі паломників із цілого світу. Дивними стежками водить
Боже Провидіння людину. І ніхто не знає, як і коли обірветься ця
стежка.
Грудень 2003 року
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НА ВОЛІ
Отож у липні 1956 року Надія
Мудра повернулася до Львова. І, як
сама розповідає, їй доволі легко
вдалося повернутися до нормального
життя.
Характерно, що будучи наділеною
Господом
неабияким
розумом,
прагнула здобувати глибокі знання і
служити ними людям і Батьківщині,
любов до якої не померкла через
пережиті
репресії,
а
навпаки,
Надія
викристалізувалася, мов дорогоцінний
після ув'язнення
алмаз.
1958 р.
Не змігши, як суджена і без
реабілітації, поновитися в політехнічному інституті, вона
подолала всі перепони й поступила до Львівського
університету, який успішно закінчила в 1965 році.
Здобувати знання, поглиблювати
їх, науково працювати вона могла, а от
поширювати плоди своєї праці,
дарувати їх до вжитку вітчизняній
науці їй, як судженій, тоталітарна
репресивна
система
не
дала.
Працюючи науковим співробітником
у дослідному інституті, Надія Мудра
проводила глибокі дослідження в
галузі спадкової патології, готувала
дисертацію, захищати яку їй не
дозволили.
По закінченні
Це до кінця життя боліло пані
університету
Надю. Навіть в останні роки життя,
коли вона впорядковувала, підсумовувала всі свої справи і
багато чого знищувала, що на її погляд було маловартісним,
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непотрібним, знищити матеріали незахищеної дисертації рука
не піднялася. Залишилася ця праця "Про чутливість
кольпоцитологічної реакції до введення різних статевих
гормонів і їх комбінацій (експериментальне дослідження)" в
багатому архіві Надії Мудрої, який чекає свого небайдужого
дослідника.
Цей приклад незреалізованих стремлінь пані Мудрої є
одним із свідчень багатьох втрачених Україною можливостей,
нищення інтелекту, руйнування талантів українців, яких
неймовірно багато завдала Україні совєтсько-комуністична
тоталітарна система. Знищивши багато талановитих людей
фізично, навіть тим, хто вижив, не давали розвинутися…
Зате вповні Надія Мудра використовувала свою, після
дев'ятилітньої неволі отриману, волю. Хоч не все можна було
говорити, хоч свої національні й політичні переконання
доводилося глибоко ховати, проте свобода руху нарешті була.
Увесь вільний час, усі заощадження вона використовувала
для численних поїздок і піших мандрівок як рідним краєм, так
і досить віддаленими цікавими краями. Все хотіла знати,
вміла бачити й цінувати прекрасне й корисне на цій землі!
При тому пані Надя була "запеклим" фотографом. Із
замилуванням багато фотографувала, сама ночами друкувала
світлини і створила численні альбоми фотографій із своїх
подорожей, причому всі, як завжди у п.Наді, докладно
підписані, датовані.
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НА НИВІ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ
З початком українського відродження в 90-х роках
минулого століття Надія Мудра поринула в громадську
роботу. Публікувала статті на актуальні теми в періодичних
виданнях. Стала упорядником "Пропам'ятної книги ґімназії
Сестер Василіянок у Львові", яка вийшла 1995 року у
видавництві "Основа". Була членом Спілки політв'язнів.
Цікавою була її співпраця з письменником і громадським
діячем Миколою Дубасом, який працював у Львівському
обласному "Меморіалі" та видавав альманах "Біль". Графічні
заставки до розділів цього альманаху виконувала Н.Мудра.
У 1995 році вона включилася у створення та працю Ліги
Українських Жінок. Тут особливо яскраво проявилися її
ініціативність, енергійність, самопосвята та аналітичний
розум. Лужанки не раз повторяли, що пані Мудра
якнайточніше відповідає своєму прізвищу.
Надія Мудра довгі роки була незмінним секретарем
Всеукраїнської Ліги Українських Жінок (ВЛУЖ) та
секретарем її Львівської обласної організації. Попри те, що
продовжувала працювати професійно в науковому інституті,
їздила до Києва на всі загальноукраїнські зібрання ВЛУЖ, не
пропускала зборів у Львові. Всі протоколи й документацію
вела дуже скрупульозно й акуратно. Тут хочу зауважити, що,
акуратно ведучи протоколи під час зібрань, пані Надя вдома
їх ще й передруковувала на друкарській машинці. Її
протоколи – це літопис діяльності Ліги Українських Жінок.
У всіх заходах Львівської ЛУЖ пані Надя була на
передньому краю.
Зокрема, вона гаряче підтримала ініціативу п.Ярослави
Заневчик, вшанувати пам'ять, повернути із забуття славних
українських патріотів – учасників "Процесу-59". Цим гучним
процесом репресивна совєтська система, що окупувала
Галичину, прагнула знищити український патріотичний дух
галичан. Пані Надя пам'ятала ті події, добре знала Богдана
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Куницького, який був учасником того процесу. І про долі
багатьох інших пам'ятала.
Отож, як протягом 1998–1999 рр. Ліга Українських Жінок
проводила ряд акцій, присвячених висвітленню подій 19401941 років, коли нова влада організувала великий політичний
процес, відомий під назвою "Процес 59-ти", пані Надя була
серед активних організаторів тих заходів. Вона вела
перемовини із керівництвом навчальних закладів, доводячи
до їхнього відома багато, ще скритої на той час, інформації.
Пам'ятаю, як цікаво переповідала вона про розмови із
заступником декана історичного факультету Львівського
університету
імені
І.Франка,
який
дуже
сприяв
просвітницьким заходам Ліги. Він теж носив прізвище
Мудрий, і ми жартували, що успіх у тому, що Мудра
розмовляла з Мудрим...
Завдяки старанням ЛУЖ у Львівській обласній
філармонії, у Львівському інституті фізичної культури та в
Народному Домі м.Ходорова було проведено урочисті вечори
пам’яті, які відбулися при переповнених залах. У Львівському
державному університеті ім.Івана Франка було проведено
урочисту наукову конференцію на цю ж тему. Така ж
конференція відбулася у Львівській зооветеринарній академії.
Організаційні заходи здійснювали Я.Заневчик, Н.Мудра,
І.Волощук, М.Процев'ят, О.Гасин та ін., сценарії мистецьких
імпрез складала і була ведучою Марія Процев'ят. У ході цих
акцій учасники процесу ділились спогадами, науковці робили
науковий аналіз тієї події, а також відбулась презентація
книги "Процес 59-ти" учасниці цього політичного процесу
Люби Комар.
Замовчувані совєтською владою події стали широко
відомими. Величний приклад мужньої постави львівських
студентів та інтелігенції яскраво засвідчив високу гідність,
національну свідомість і жертовність українців. І в цьому
великою була роль Надії Мудрої.
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Надія Мудра на конференції ЛУЖ пише протокол.
Поруч – Дарія Гусяк, голова ВЛУЖ

Вагомим був внесок пані Наді і у створення величавого
тепер меморіалу на 55-му полі Янівського цвинтаря, де
поховані останки тисяч невинно помордованих жертв
большевицько-комуністичного терору.

З ініціативи великої берегині національної пам'яті
незабутньої св.п. Ольги Гладун членкині Ліги Українських
Жінок заопікувалися місцем захоронення невинних жертв,
закатованих у львівських тюрмах в червні 1941 року. Тисячі
помордованих людей були скинуті в рів довжиною майже сто
метрів під бічною стіною цвинтаря.
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Коли перед Першим листопада взялися за це, то
вжахнулися розмірами багатолітнього сміттєзвалища, яке
утворилося на місці того поховання. Зрозуміли, що самим
жінкам із тим не впоратися. Знайшли чудову допомогу у
Вищому професійному училищі №29. Почувши про задуману
справу, директор п.Митрофанов І.І. і заступник директора з
виховної роботи п.Бокало М.В. зразу залучили до цієї справи
весь колектив. І ось майже два місяці учні цього училища із
майстрами виробничого навчання (Шевчук Л.І., Кос О.В.,
Качмар, Шевчук Є.І.) під керівництвом лужанок працювали
над розгрібанням і вивезенням багаторічних завалів побутовоцвинтарного сміття. В результаті було вивезено з цвинтаря 25
вантажівок сміття.
Але наступного року ми виявили, що там знову
нагромаджується сміття. Вирішили звернутися до міської
влади, щоб захистити це місце від нового безчещення, щоб
якось належно й офіційно його обгородити, пошанувати. Але
потрібно було довести, що там дійсно є ті поховання. Ми
звернулися до Львівського міського архіву на вул.Дорошенка.
Невдовзі на наш запит працівники архіву повідомили, що
ніяких записів про це за червень 1941 року немає.
І тут вельми придалася наполегливість пані Наді. Вона не
лише докладно розповіла завідувачеві архіву п.Я.Стецьківу
про події літа 1941 року, але й домоглася дозволу самій
переглядати архівні цвинтарні книги. І ось, скрупульозно
перечитуючи записи в цвинтарних книгах, які були зроблені
польською мовою, пані Надя знайшла записи, що 2-4 липня
1941 року було поховано на Янівському цвинтарі 513
неопізнаних осіб, знайдених у львівських тюрмах.
До речі, п.Стецьків негайно зробив про цю знахідку
сенсаційне повідомлення по радіо, проте не згадавши при
цьому п.Надію Мудру. Це називалося "працівники архіву
виявили сенсаційні відомості про поховання жертв
сталінського терору 1941 р."... Подальшими дослідженнями
було виявлено, що в лютому-березні 1942 р. ще відбулося
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масове перевезення знайдених у тюрмах останків жертв
червня 1941 року. В архіві вказано, що було пораховано 1080
осіб, а решта останків – "у ящиках".
Тоді вже було про що говорити з місцевою владою… Отак
було започатковано впорядкування, вшанування поховань на
55 полі Янівського цвинтаря.
І хоч основні багаторічні старання по залученню влади й
широкої громадськості до створення концепції й проекту
меморіалу та його побудови взяли на свої плечі невтомні
лужанки-подвижниці Надія Кохалевич і Мирослава Кушнір,
пам'ятаймо, що перші цеглинки у цю велику благородну
справу заклали наші незабутні Ольга Гладун і Надія Мудра.
Тут варто підкреслити, що пані Надя дуже чуйно
відносилася до вшанування пам'яті всіх видатних українців, а
найбільше – тих, хто боровся за волю України. Могили
Січових Стрільців, воїнів Української Галицької Армії, вояків
дивізії "Галичина", Ольги Басараб та ін. були для неї
особливо святими місцями. Добре знала й пам'ятала місця
захоронення багатьох видатних українців, могла бути добрим
гідом по Личаківському та Янівському цвинтарях.

Надія Кохалевич і Надія Мудра
на місці захоронення Січових Стрільців на Янівському цвинтарі
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Надія Мудра, Марія Хамар і Віра Крокіс
на Янівському цвинтарі

Не пропускала Надія Мудра вшанування пам'яті наших
героїв і поза межами Львівщини. Наприклад, у 1999 р. брала
участь у відкритті музею Ольги Басараб у с.Підгороддя
Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.

Ярослав Лялька, Ігор Калинець, Надія Мудра, Лідія Купчик
у с.Підгороддя, 22 серпня 1999 р.
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Неодноразово разом з іншими лужанками Надія Мудра
їздила на прощі до святих місць.

Лідія Купчик, Надія Мудра і Оксана Горицька
під час прощі до Гошева, 2003 р.

Лідія Купчик і Надія Мудра милуються Гошівськими краєвидами
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Крім зібрань ЛУЖ, різних акцій і спільних поїздок, пані
Надя впродовж років була щонеділі з лужанками на Службі
Божій у храмі Стрітення Господнього на вул.Винниченка.
Завжди була в центрі дружніх бесід, завжди повна оптимізму,
як і на цій світлині.

Оксана Горицька, Лідія Купчик, Надія Збожна, Надія Мудра, Надія,
Надія Кохалевич і Дарія Гусяк після Служби Божої

У мене в гостях – Дарія Гусяк, Надія Мудра і Надія Кохалевич
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Надія Мудра, Дарія Гусяк, Надія Кохалевич і Віра Крокіс
у пані Дарки в день її уродин

Надія Мудра вітає свою подругу Ярославу Заневчик
із 80-літнім ювілеєм. Пустомити, 2003 р.
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Подиву гідними були енергія і працездатність Надії
Мудрої. Будучи пенсійного віку, вона продовжувала
працювати в лабораторії Медико-генетичного центру, часто
їздила електричкою на свій город, який дбайливо обробляла,
(на ньому плекала багато квітів, які не раз дарувала
посестрам-лужанкам), охоче відгукувалася на запрошення
виступити із спогадами в різних навчальних закладах, під час
яких щедро передавала відомості про замовчувані радянською
владою сторінки української історії.
Особливо тішилася, коли її запрошували виступати перед
пластунами, вважала себе "вічною пластункою", і справді в
ній відчувався давній пластунський дух. До того ж пані Надя
пильно слідкувала за всіма подіями громадського і
політичного життя, все вона знала, про все мала свою думку.
І лише, коли в 2002 році Надію Мудру спіткала поважна
хвороба і довелося робити операцію, вона рішилася вийти на
пенсію, маючи 78 літ.
Але й тут вона повелася своєрідно: відбувши операцію,
лікуючись, спілкуючись із хірургами, пані Надя цікавилася
їхньою роботою, вникала у їхні проблеми й потреби.
Довідавшись про брак різної сучасної апаратури, Надія
Мудра, використовуючи свої приватні зв'язки з товаришками
в Англії, які були активними діячками Організації
Українських Жінок Великобританії та за посередництвом
нашої Ліги Українських Жінок, посприяла тому, що
хірургічне відділення Львівської лікарні швидкої допомоги
одержало з Англії цінну апаратуру (в 2003 р. –
електрокоагулятор, а в 2004 р. – лапароскоп). Лікарі
подивляли її ініціативність, енергійність і наполегливість. Ми
ж знали, що пані Надя, коли щось задумає, то доведе справу
до завершення.
Та найбільш знаменним здобутком Надії Мудрої стало
видання унікального трьохтомного енциклопедичного
довідника "Українська жінка у визвольній боротьбі 1940-1950
рр.", де подано відомості про дві тисячі українських героїнь.
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І хоч це був спільний задум усіх членкинь Ліги
Українських Жінок, які постановили увіковічнити пам'ять про
численних українок, що посвятили своє життя боротьбі за
волю України, довела цей задум до здійснення саме Надія
Мудра.
Спочатку під керівництвом пані Наді було створено
відповідні звернення і запитники, котрі розсилалися як по
всіх осередках Ліги Українських Жінок, так і по інших
патріотичних організаціях, з якими завжди наша організація
тісно співпрацювала. І звідусіль почала надходити інформація
про численних учасниць визвольної боротьби 1940-1950 років
ХХ століття. Ця дуже різна за формою і стилем інформація
подавалася пані Наді, яка скрупульозно створювала її
картотеку. Правда, багато допомагала в цьому св.п. Богдана
Пилипчук, яка, щоб полегшити труд пані Наді, багато анкет і
спогадів, написаних хаотично й нерозбірливо (адже писали
часом люди вельми поважного віку, обтяжені різними
фізичними долегливостями), впорядковувала й переписувала
своїм акуратним почерком.
Створюючи картотеку отриманої інформації, пані Надя
одночасно почала вносити її в комп'ютер, відповідно
редагуючи.
Подиву гідне, як ця майже вісімдесятилітня жінка
напрочуд швидко оволоділа комп'ютером. Спочатку я, вже
маючи досвід праці на комп'ютері, передавала свої знання
пані Наді і подивляла, як вона все швидко схоплювала. На
початках приходилося багато часу проводити в неї вдома та
досить часто прибігати, коли в неї виникали якісь питання чи
проблеми. Іноді комп'ютер зависав, і доводилося викликати
на допомогу мого сина Володимира (добре, що ми з пані
Надею мешкали близько себе). Та з часом все рідше пані Надя
зверталася по допомогу. І коли ми допомагали їй набирати
перший том, то при творенні двох наступних томів пані Надя
вже не кликала на допомогу.
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Щоб видати цю працю, ми звернулися до державного
видавництва "Світ", колектив якого щиро перейнявся темою й
охоче взявся реалізувати наш проект. Замовником видання
виступила наша невтомна голова Всеукраїнської Ліги
Українських Жінок п.Дарія Гусяк, яка знайшла підтримку
цього задуму в "Лізі Українських Жінок Канади" (головою
якого на той час була Христина Бідяк) та з їх допомогою
отримала доброго мецената в особі директора фундації
"Прометей" в м.Торонто п.Мирона Барабаша.
У результаті в 2004 році
вийшла перша книга "Українська
жінка у визвольній боротьбі 19401950 рр."
У 2006 році побачив світ
другий том цього унікального
видання, а в 2009 – третій.
Вихід першого тому ми
потрактували як гідний подарунок
до десятирічного ювілею Ліги
Українських
Жінок,
який
урочисто відзначали 3 вересня
2005 року у Львівському Палаці мистецтв. Там і
репрезентували це видання, яке всьому світу засвідчує
надзвичайно героїчну й жертовну поставу українського
жіноцтва задля здобуття волі для України.
Трьохтомне видання "Українська жінка у визвольній
боротьбі 1940-1950 рр." – це не лише увіковічення пам'яті
славних наших героїнь, не лише важлива ілюстрація до історії
України, а й – значимий пам'ятник подвижницькій праці
видатної української патріотки Надії Мудрої. Гортаючи
сторінки цих книг, згадуймо, що кожну літеру тут вписали
пальчики пані Наді, і кожну героїчно-трагічну долю згаданих
персонажів пані Надя пропустила крізь своє серце.
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Відзначання 10-літнього ювілею ЛУЖ
У першому ряді: Надія Мудра,
Марія Гумовська, Богдана Пилипчук

Надія Мудра розповідає про створення енциклопедичного довідника
"Українська жінка у визвольній боротьбі 1940-1950 рр."
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Напружено працюючи над згаданим трьохтомником, пані
Надя, доки дозволяло здоров'я, не пропускала ні однієї
мистецько-просвітницької акції, які регулярно організовувала
Ліга, ні одних зібрань.

Іванна Корнецька, о.Ігор Цар і Надія Мудра
під час просвітницько-мистецького свята "Березневий дзвін"
у світлиці "Айсберг"19 березня 2006 р.

Надія Мудра за веденням протоколу.
Зліва – її братова Леся Крип'якевич
18 лютого 2007 р.
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Останній публічний виступ Надії Мудрої
на урочистому Святі Героїнь в Палаці мистецтв 24 лютого 2010 р.

І лише в останні роки стан здоров'я завадив активній
діяльності цієї невтомної жінки. Проте до останнього дня
свого життя Надія Мудра зберегла чудову пам'ять, живий
інтерес як до діяльності Ліги Українських Жінок, так і до всіх
подій політичного і культурного життя України. Часто
спілкувалася з багатьма телефоном, при тому дивуючи всіх
своїм молодечим, бадьорим голосом, хоч було відомо, що
фізично вона вже дуже ослаблена.
Надія Мудра закінчила земне життя 3 травня 2013 року.
Знаменно, що народилася вона у празник Преображення
Господнього, а відійшла до Господа напередодні Воскресіння
Христового. У Велику П'ятницю, у скорботний день, з
великою скорботою сприйняли ми звістку про її кончину, а
вона пішла до Господа у променях Великодня.
Поховано Надію Мудру на Личаківському цвинтарі біля її
батьків і сестри.
Вічная пам'ять!
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Завдяки Надії Мудрій ми мали щастя запізнати її подругу
по ГУЛАГу закарпатянку Софію Малильо. Пані Надя дуже
любила її, не раз запрошувала до Львова, познайомила з нами,
лужанками. І широко пропагувала її поезію – щиру, глибоку й
вельми актуальну.
Тож нехай із пам'яттю про дорогу нашу Надію Мудру
будуть з нами і натхненні рядки її подруги Софії Малильо.
Вони, присвячені подругам по боротьбі, стосуються і Наді
Мудрої, і разом з тим звернені до нас, сьогоднішніх.
Вдумаймося в них!
Кості ваші давно вже зотліли,
Смертним болем давно відболіли,
Муки ж ваші і долі стражденні
З нами, в нашім труднім сьогоденні.
Душі ваші не згинули з вами,
Не змело їх в безпам'ять вітрами,
Крові й сліз не поглинули ріки, В нас вони. В сьогоденні й навіки.
--Ваші душі розбились об грати,
Там, за ними прийшлось їм вмирати,
Та не згинули в згадці народній
Ваші душі палкі й благородні.
--Ваша жертва і нині, і завжди
Нас вестиме дорогою правди,
Пломеніться в нашій святині,
Вічна пам'ять, душі безвинні!
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