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, громадську
діячку Богдану Пилипчук.
Пані Богдана належить до когорти тих, кого звемо Духовними
Матерями українства. Її життя є і сторінкою нашої історії, і
якнайкращим зразком для наслідування.

© Лідія Купчик, 2012
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СВІТЛІ ПОСТАТІ
Велінням долі, що посилає Бог з небес, мені пощастило
бути членкинею доброго за ідеєю й серцю милого товариства –
Ліги Українських Жінок (ЛУЖ). Перебуваю в ньому з перших
днів його існування і вдячна долі за це. 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 і за яку
боролися. І не лише боролися, а й багато чим жертвували задля
її здобуття і багато перетерпіли за це.
Не перестаю подивляти, якими жертовними й незламними
жінками є наші старші членкині (лужанки, як часто кажемо).
І бачу Божу Благодать на них. Роки мовби безсилі над ними…
Звичайно, з роками набувають вони, як і всі смертні люди,
багато хворіб і долегливостей, але якими ясними є їхні уми,
якою молодечою силою духу вони відзначаються, яку
надзвичайну пам'ять дарував їм Господь. Це є і винагорода за
праведне життя, і висока місія закріплення в народній пам'яті
відомостей про багато подій нашої історії, зокрема, таких, які
антиукраїнською системою замовчувалися та спотворювалися.
Мені вдалося в особливий спосіб досвідчити величаву роль
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 Церкви в совєтські
часи. Записала понад триста цікавих інтерв'ю. І дуже
прислужилися мені в цьому наші старші пані з їхнім життєвим
досвідом і глибокою побожністю. Багато цікавого, конкретного
матеріалу розповіли вони до досліджуваної теми.
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А при цьому багато скористала і я, бо згідно із розробленою
методикою записування "живої історії" оповідачі мали
обов'язок розповідати і власну біографію.
Для мене це була унікальна удача. Адже за своєю
традиційною скромністю (як на мене, аж надмірною) ці жінки
уникали розповідей про себе. Часом у мене складалося
враження, що чим більше корисного й важливого здійснили в
своєму житті, тим менше про себе розповідають. А тут
довелося таки і про себе оповідати. Для мене і для Інституту
Історії Церкви ці розповіді були благодатним скарбом.
Записані інтерв'ю зберігаються в Інституті Історії Церкви, а в
моєму серці навічно зафіксована велич наших українок.
Протягом 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
членкині ЛУЖ Іванни Корнецької) цикл радіопередач під
назвою "Духовні Матері українства".
Та з часом газети зникають, радіопередачі забуваються – і
залишалися ці нариси лише в моїй глибокій шуфляді. Згодом у
мене виникла думка видати їх 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…
Отож 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".
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Тепер летить мій метелик до милої пані Богданки
Пилипчук, до яскравої представниці тих, кого називаємо
Духовними Матерями українства, хто своїм життєвим кредом
взяв гасло "Бог і Україна".
Пані Богданка, вельмишановна, хоч і дуже скромна, наша
сучасниця, стояла біля колиски нашої Ліги Українських Жінок
і понині надихає нашу працю.
Навряд, чи в котрісь із львівських патріотичних організацій
не знають цю старшу тендітну жінку із паличкою в руках,
живою енергією в рухах і напрочуд молодечими синіми очима.
Здається, нема у Львові патріотичної спільноти, у роботі якої
не брала б участь наша пані Богданка Пилипчук, нема
патріотичного заходу, який би вона не підтримала. У
"Просвіті", "Союзі Українок", Товаристві політв'язнів, Братстві
воїнів УПА, "Рідній школі" та інших товариствах знають і
шанують цю невтомну патріотку, яка з юних літ і до сьогодні
понад усе любить Бога й Україну. І все її життя – яскраве тому
підтвердження.
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З ДЖЕРЕЛ ДИТИНСТВА БОГДАНИ ПИЛИПЧУК
Волею долі Пилипчук Богдана-Мирослава народилася і
виросла в національно свідомому й духовно багатому селі
Задвір’я Буського району на Львівщині, за що не перестає
дякувати Богові.
Батьки її – хлібороби Павло і Юлія Пилипчуки – були
глибоко релігійними й національно
свідомими людьми. Цьому у
великій мірі завдячували добрим
парохам, на яких щастило цьому
селу, та активно діючій «Просвіті».
Звернімо увагу, які імена дали
батьки своїй доні – БогданаМирослава. Чи той зміст, що
закладено в цих іменах, не
характеризує ментальність батьків?
Пані Богданка понині тепло
згадує своє рідне село, своїх
батьків, своє дитинство – таке
світле й чисте, не зважаючи на
невідрадні умови існування України
Богданка в дитинстві,
під польським поневоленням.
1936 рік
Село Задвір’я належало тоді до
Перемишлянського повіту Тернопільської області, тепер це
Буський район Львівської області. Попри село йшла залізнична
колія зі Львова на Тернопіль, в селі була станція, і жителі мали
добре сполучення і зі Львовом, і з Тернополем. Багато
мешканців Задвір’я доїжджали до Львова на роботу. Таке
розташування села мало добрий вплив на культурний і
господарський розвиток його. У селі була фабрика з
виготовлення залізничних шпал, діяли українська кооператива
"Власна Поміч", товариство "Сільський Господар" тощо.
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Задвір’я було свідомим і культурним селом. Ще з часів
Австро-Угорщини там діяла "Просвіта", до заснування якої і
управління нею був причетний брат бабусі пані Богданки –
Григорій Галай.
А мама пані Богданки брала активну участь в аматорських
виставах, якими просвітяни заробляли на побудову читальні
"Просвіти". Ця читальня була збудована поблизу хати
Богданчиних батьків. І росла й виховувалася Богданка при тій
читальні, про діяльність якої з теплотою й ностальгією дотепер
згадує. Дотепер пам’ятає свята "Просвіти", концерти,
присвячені Шевченкові, Лесі Українці, читальняний і
церковний хори, в яких з юних літ співала, виступи приїжджих
театральних і хорових колективів, а також свої часті виступи із
декламаціями.
До того Богданка отримала гарне виховання в сезонному
дитячому садочку, зорганізованому Львівським Педагогічним
товариством "Рідна школа", який кожного літа діяв у їхньому
селі. Там діти знайомилися з природою, з історією рідного
краю, там дітям прищеплювали любов до Бога і до України.
Праця літнього садочку закінчувалась на свято Успення
Богородиці 28 серпня гарним дитячим концертом.
З раннього віку батько заохотив Богдану до читання,
регулярно приносив книги з бібліотеки "Просвіти", вона багато
читала, залюбки вивчала і декламувала вірші на всіх імпрезах.
Отож, зростала Богдана під благодатною духовною опікою
батьків, просвітян і, головно, душпастирів. На все життя вона
зберегла теплий вдячний спомин про пароха о.Михайла Сеніва,
який прийшов у село Задвір’я в 1932 році. "Це був наш скарб"
– говорить про нього пані Богдана тепер, більш ніж через пів
століття. І з приємністю й гордістю розповідає, яким добрим
священиком, активним громадським діячем і дбайливим
господарником був о.Сенів. А дружина отця провадила
Марійське товариство, до якого належала й Богдана.
Таким чином, з юних літ Богдана Пилипчук брала участь у
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культурному житті і в суспільній праці в рідному селі: в
товаристві "Просвіта", в "Соколі", в хорі, в драмгуртку, в
"Марійській Дружині".

Драматичний гурток с.Задвір’я,
1939 рік
Богдана – в першому ряді друга зліва

Там зародилася в її душі всепоглинаюча любов до України
та українського народу, яка ніколи не покидала й донині не
покидає Богдану Пилипчук.
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КРІЗЬ ТЕРНЯ ДО НАУКИ
Свідомі Богданчині батьки, звичайні хлібороби, які мали
семеро дітей, великої ваги надавали освіті своїх дітей і
прагнули, щоб діти навчалися у вчителів-патріотів. Проте, хоч
у селі були дві державні школи – українська й польська – в
обох школах вчителями були поляки. Отож батьки разом із
іншими свідомими жителями села розпочали старання щодо
відкриття в селі школи товариства "Рідна Школа". В 1929 році
їздили до Львова до централі "Рідної Школи", де призначили
вчителя в їхнє село. Але польський уряд не дав дозволу на
відкриття філіалу такої школи, арґументуючи тим, що дві
школи в селі достатньо. Та всі розуміли, що польська влада
протидіє українському вихованню.
Отож, призначений учитель Андрій Юрчак навчав дітей
нелегально, по домівках учнів. При тому мусіли стерегтися
місцевої поліції. Повчаться діти два тижні в одній хаті і
переходять в іншу. Часто займалися в хаті Пилипчуків,
використовуючи те, що там було два виходи. Тоді Богданчина
бабця сиділа на варті і попереджала, коли йшов поліціянт.
Отак, як жартує пані Богданка, вона вже з першого класу
була в підпіллі. Після закінчення такого навчального року діти
з батьками їздили до Львова до "Рідної Школи" ім.короля
Данила, там здавали іспити й контрольні задачі та отримували
свідоцтва. Таким чином мала Богданка закінчила два перші
класи. А потім влада таки унеможливила працю того вчителя і
Богданка пішла до державної школи, де закінчила шостий клас.
Після закінчення шостого класу багато ровесників пішли
вчитися до Львова: в гімназії, до фахових шкіл, а у Богданки не
було такої можливості через хворобу тата та брак грошей.
Тому пішла в сьомий клас польської державної школи, де
вчителі навіть на перерві строго забороняли дітям розмовляти
по-українськи. Та це лише скріплювало дух українських дітей,
виховувало завзяття та ненависть до поневолювачів.
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Богданка була активним членом патріотично-спортового
товариства "Сокіл", навіть була провідницею доросту
"Сокола".
У 1938 році Богданці пощастило вступити до "Рідної
Школи" ім. Шевченка у Львові. Проте не довелося там довго
вчитися, бо прийшла совєтська влада і всі школи
реформувалися, стали державними. У Задвір’ї відкрили
середню школу, і Богданка пішла туди, ще раз у 7 клас.
У 1939 році батько Богданки мав
великий клопіт через Богданку, яка
на Шевченковому вечорі прочитала
вірш
"Катерина".
"Визволителі"
обурилися словами про москалів,
зробили з того велику справу, вчителі
сварили батька, що Богданка вивчила
не той вірш, який їй доручили, а
директор школи мусив пояснювати
на зборах, що то були царські
солдати, а не росіяни.
З приходом совєтської влади
згорнулося культурне й громадське
життя українців, перестали існувати
всі суспільно-культурні товариства.
Переслідувалися
всі
прояви
Данка і Зита,
1939 рік
української свідомості, українського
патріотизму.
Почалися
арешти,
грабунки, виселення в Сибір…
Проте утиски нової влади не зламали українців, свідомість
людей зростала та посилювався дух спротиву. Щораз більше
зростав авторитет ОУН, щораз більше галичан вступали в її
ряди.


12


З ВІРОЮ І КРИЦЕЮ
Повчившися два роки в радянській школі і спостерігаючи, як
порядкувала нова влада в їхньому селі, Богдана вже повністю
сформувала свій світогляд і шукала шляхів, щоб боротися
проти несправедливості, проти утисків українського народу.
Коли прийшли німці, вона приїхала до Львова і
влаштувалася працювати на базі Окружного Союзу
Кооператив, закінчивши перед тим кооперативні курси при
Ревізійному Союзі. Вела картотеку на базі. І одночасно почала
співпрацювати з Організацією Українських Націоналістів.
Разом з нею працювали на базі молоді хлопці – сусід Юлько
Скавинський і Богдан Куницький, син адвоката із сусіднього
містечка Глиняни. Богдан навчався в Українській академічній
гімназії, в 1940 році його заарештувало НКВС і засудило в ході
відомого "Процесу 59" на 10 років. Проте по дорозі в Сибір на
пересилці в Бердичеві німці розбомбили тюрму, і Богдан з
товаришами вирвався на волю, повернувся додому і став
працювати в Союзі Кооператив. Він через активістку ОУН
Наталку Винників, яка приходила до нього, познайомив
Богдану з Мирославою Чуйко, яка була членом "Юнацтва"
ОУН і яка стала першою провідницею Богдани.
Це був період, коли після проголошення Самостійності
України підпільна ОУН легалізувалася і розподіляла працю
своїх членів з метою охопити всі установи міста. Прагнули всі
установи, які полишили більшовики, заповнити своїми
кадрами. Так тривало приблизно місяць…
Богданка з головою поринула в діяльність "Юнацтва" ОУН,
всім серцем сприйнявши бойовий клич організації "Здобудеш
Українську Державу, або згинеш в боротьбі за неї".
Під проводом Мирослави Чуйко вивчала історію України,
географію, літературу, ідеологічні засади ОУН, методи
конспірації, ходила на зв’язок, виконувала доручення
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організації. Мусили вже вдаватися до конспірації, бо
незабаром після проголошення Самостійності України німці
розпочали тотальні арешти членів ОУН.
Коли почався шкільний рік,
Богданка,
гонима
постійним
прагненням до знань, звільнилася з
праці й пішла вчитися в хімічну
школу. Проте скінчити її не вдалося,
бо німці забрали приміщення тієї
школи, і всі учні перейшли в
торговельну школу. В 1942 році
Богдана закінчила цю торговельну
школу і стала працювати друкаркою
в Ревізійному Союзі Кооператив,
у
редакції
"Господарського
кооперативного часопису".
Одночасно вона самовіддано
працювала в робітничій юнацькій
Богдана Пилипчук,
сітці міста Львова. Перейшла під
1942 р.
провід Ганни Дубиняк, студентки
медінституту. Разом організують юначок, свідомих дівчат з
різних установ, з ними проводять політвиховну працю. У той
час Богдана Пилипчук отримала псевдо "Віра".
Богдана повсякчасно й наполегливо удосконалювала,
поглиблювала свої знання, здійснювала це зі сприянням
політвиховниць Ганни Курило й Катерини Зарицької.
І передавала свої знання іншим дівчатам, які спільно
підтримували зв’язок, виконували різні доручення організації:
розповсюджували літературу, працювали в товаристві "Сила",
в читальні "Просвіти", що знаходилася біля церкви св.Юра.
Після ґрунтовного вишколу Богдана разом з іншими
дівчатами в присутності провідниці Ганни Дубиняк, яка мала
псевдо "Дума", і провідника "Лисогора" склала присягу члена
ОУН та продовжувала виконувати свої обов’язки.
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У 1943 році Богдана через провідницю "Думу" дістає наказ
Проводу іти в підпілля, "в терен" на Тернопільщину, тобто
організовувати молодь у селах і районах. Прибувши на
Тернопільщину, Богдана зголосилася в книгарню м.Підгайці до
провідника "Уласа" (Василя Бея), який був обласним
провідником
"Юнацтва"
ОУН
Тернопільщини.
Тут
познайомилася з подругою "Гомін" і сільськими дівчатамиюначками.
Провід
Тернопільщини
організував
ідеологічночервонохрестівський вишкіл, який проводили провідниці
"Цека" (Ольга Сліпа) й "Уляна". Після того вишколу Богдану
скеровують до Чортківської округи в референтуру пропаганди
під орудою обласної провідниці "Юнацтва" "Іскри"
(Мирослави Юрчинської).
До Чортківської округи належало п’ять повітів: Борщів,
Заліщики, Бучач, Копичинці й Чортків. І "Юнацтвом" ОУН
цього великого терену керувала "Іскра" – Мирослава
Юрчинська.
Мирослава Юрчинська – одна із трьох героїчних сестер
Юрчинських,
дочок
адвоката
Остапа
Юрчинського,
арештованого органами НКВД і померлого в таборах Омської
області. Сестри Надія, Олена і Мирослава відзначалися
високим патріотизмом, мужністю й жертовністю в ім’я
України. Надія була жорстоко закатована енкаведистами в
чортківській тюрмі, а Мирослава й Олена відбули всі страхіття
совєтських тюрем.
З "Іскрою" Богдана Пилипчук познайомилася в сестервасиліянок. До речі, монахині, особливо із с.Біла, щиро
допомагали підпільницям, зокрема в придбанні ліків і
перев’язочних матеріалів. Спільно мріяли про волю України.
"Іскра" (тоді мало хто знав, що це Мирослава Юрчинська) на
той час вже мала великий досвід підпільної праці. "Відважна,
ідейна, скромна, освічена, серцем і душею віддана Україні", –
так характеризує її пані Богдана. До того ж "Іскра"
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відзначалася феноменальною пам’яттю.
"Іскра" змінила Богданчине псевдо "Віра" на "Криця". Тут
звернімо увагу, якими промовистими були псевда Богдани
Пилипчук! Чудово відбивали основні риси Богдани Пилипчук.
Спочатку – "Віра", бо понад усе вірила в Бога й український
народ, у здобуття Україною незалежності. Потім – "Криця", бо
воістину крицевою була стійкість цієї тендітної дівчини.
І почалося напружене підпільне життя. Провели кілька
короткотермінових вишколів із повітовими, районними
юначками в Ягільниці, Циганах, Сапогові, Кудренцях,
Розсохачі та інших селах Тернопільщини...
Тривала напружена праця по створенню сітки "Юнацтва"
ОУН. Тому що по селах не було ще організоване "Юнацтво",
треба було провести вишкіл по кожній станиці. А станицею
було кожне село. І з кожної станиці треба було взяти на вишкіл
по одній-дві дівчині, щоб потім вони стали станичними і
організували на місці сітку в селі. Треба було підбирати
зв’язкових, при помочі яких пізніше йшов би зв’язок знизу
догори і навпаки. "Іскра" часто відходила у віддалені терени, а
коли поверталася, Богдана –"Криця" звітувала їй.
Вже було зрозуміло, що Червона Армія перемагає в
совєтсько-німецькій війні, ОУН готувалася до приходу
більшовиків, хлопці будували криївки, схрони, а дівчата від
села до села снували підпільну жіночу сітку ОУН, яка потім
злилася із чоловічою. Юначки заготовляли продукти
харчування, лікарські рослини, бинти з домашнього тканого
полотна, ходили на зв’язок, розповсюджували літературу...
Скільки недоспаних ночей, все в дорозі, в дорозі...
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СПОГАДИ ПРО ПЕРЕЖИТЕ
Найкраще про буремні роки життя п.Богдани Пилипчук
можемо довідатися із її власних спогадів, які були
опубліковані в газеті "СЛОВО ПРОСВІТИ", ч.46, 19-25
листопада 2009 року.
Отож, заглибімося в спогади про пережите самої пані
Богданки:
У теренах німці влаштовували облави, забирали молодь на
роботи в Німеччину. Ми налаштували зв’язок у Гримайлівські
ліси, куди відходили молоді хлопці у Повстанську Армію.
Народ по селах у всьому допомагав, – усі як одна родина.
Хлопці масово ішли на Волинь в УПА, знаючи, що Москва їх
не пожаліє. Скільки в них завзяття і любові до рідного краю…
1944 рік. Наближався фронт, було видно заграви, чути
далекі відгуки війни.
Лютневий ранок, негода, топиться сніг, болото. Сунуться
московські «визволителі», як чорна хмара, на нашу землю.
Фронт зупинився на річці Стрипі майже на півроку…
Уже є жертви – загинув окружний провідник "Еней". Ми –
"Іскра", "Гуцулка" і я – хоронимо його вночі на Чортківському
цвинтарі. Ще багато було жертв, доки фронт посунувся на
захід. За фронтом прибула совітська адміністрація з тисячами
енкаведистів, з московськими партизанськими відділами
"рубахою", які вміли тільки грабувати мирний народ. Почались
арешти, виселення в Сибір, облави. Повстанці гинули, але не
здавалися…
Багато книжок написано про ті героїчні часи, а ще більше
буде написано. Багатотисячна героїчна армія УПА понад
десять років вистояла у боротьбі з московським загарбником,
не маючи власної держави, з такими світовими потугами, як
Німеччина і Росія. То була така героїчна епоха, якої світ ще не
знав. Ідея українського народу вічно жива.
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Друга половина 1944 року, фронт відійшов на Захід.
Україну зайняли відділи НКВС. Облави, арешти, помагала їм
більшовицька партизанка – "рубаха", "червона мітла".
В ОУН настали великі зміни. На місці повітів утворено
райони і надрайони. Ліквідовано сітку "Юнацтво". Юначок
передано в актив. Скріплено зв’язок, санітарну службу УЧХ,
господарську частину. Провідниця "Іскра" інформувала про
дальший напрям праці. У Чортківській окрузі залишалася
"Марта", "Мотря", "Леся", "Мирослава" та інші. "Гуцулка" і
"Криця" повернулися у свої терени.
Я вже в рідному селі. Два тижні як несподівано помер мій
батько через передозування ліків. Мама не хотіла подавати в
суд, бо ще не закінчилася війна, ніхто не поверне їй чоловіка,
дітям батька. Ще мама розказувала, що під час Різдвяних Свят
загинули в криївці біля церкви найкращі молоді хлопці. Зрадив
їх поляк "Явір", який здався НКВС. Багато людей через нього
потерпіло. Мама просила, щоб я не приїжджала в село, бо
ніхто нічого не знає про мене. Вранці поїздом виїхала у Львів.
В неділю у Львові в Преображенській церкві зустріла
подругу Льоню. Вона розповіла, що все дуже змінилося. По
селах – великі облави. Провідниця "Дума", яка висилала мене у
підпілля, виїхала на Захід. Було завдання: хто не
розконспірований, може піти до праці, щоб легально
продовжувати виконувати завдання організації. Льоня
навчалася в педінституті.
Я праці не знайшла, вступила у фельдшерсько-акушерську
школу та вечірній десятий клас. На основі довідки зі школи в
районному центрі Глиняни виробила паспорт.
У десятому класі зустріла Марію Баран, яка мешкала в
професора Зубрея на площі Юра. Я не мала помешкання, і
дружина професора дозволила жити разом із Марією. У червні
почалися іспити в середній школі. Склала іспити на атестат
зрілості, вступила на перший курс української філології,
закінчила його.
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Час був дуже тривожний, пропадали люди вдень і вночі. До
села більше не показувалася. Часом їздила на Дрогобиччину, в
село Грушів. Там дружина брата моєї мами працювала
вчителькою. Її чоловіка ще у вересні 1940 року заарештували і
замордували у львівській Замарстинівській тюрмі. Тітка 1943
року з братом і малою донечкою вибралися зі Львова на Захід.
Їхати далі передумали, лишилися в Грушеві. Брат працював
директором Грушівської початкової школи, а тітка –
вчителькою першого і другого класів.
Одного разу у Львові зустріла провідницю "Марту",
розказала про себе. Вона запитала, чи не можна час від часу
бувати в моєї тітки. Я знала, що тітка дуже добра, сама колись
потерпіла, і не відмовить. "Марта" приїжджала кілька разів,
робила квіти і возила на базар продавати.
Під час вакацій у Львові зустріла сестру Любу. Вона
вступала в університет, не пройшла по конкурсу. Працювала в
селі, дала мені свій атестат, щоб мала хоч якийсь документ при
собі, бо в селі за мною вже розпитували.
Приїхала в Грушів, розказала тітці. Вона порадилася з
братом, і той вирішив узяти мене до праці в школі. Написала
заяву, директор домовився із завідувачем РВНО Литвиновим,
який зарахував мене на роботу з умовою, що вступлю заочно
до Дрогобицького педінституту. Так я почала працювати
вчителькою другого класу, тітка продовжувала вчителювати у
першому (по селах ще не вистачало вчителів). Вела
природничий гурток і фізкультуру. Праця подобалася, ніхто
мене не контролював (така робота колись була моєю мрією,
але не за таких обставин). Раділа, що можу розказати дітям про
нашу історію, князів, козаків, про славне минуле України, про
письменників. Школярам було дуже цікаво, хоч я знала:
щохвилини все може скінчитися…
Боротьба затягувалась, повстанці гинули, але не здавалися.
"Шміраки" лазили по селах, грабували людей, часто було чути
тут і там стріли. Тривали виселення родин повстанців на Сибір.
19


Я подала заяву до Дрогобицького педінституту на заочне
відділення. Відбула місяць на настановчій сесії. Склала вступні
екзамени, і мене зарахували на заочне навчання – перший курс
української філології.
Ще за німців у торговельній школі зі мною вчилася
односельчанка Марія Савчин. Знала, що вона працює в
"Юнацтві", а про мене вона, напевно, здогадувалася, але ми
ніколи на ту тему не розмовляли, дотримувалися конспірації.
Закінчивши навчання, ми розійшлись. Майже шість років одна
про одну нічого не знали.
Минули вакації, я працюю в Грушеві. До мене з Польщі з
поштою для Проводу приїхала товаришка моєї двоюрідної
сестри Зена. Вона хотіла зустрітися з Марійкою Савчин. Я їй
сказала, що від 1942 року її не бачила і не знаю, де вона. Щось
вона тоді про неї розказувала, те все мені було чомусь
підозрілим, і вона з нічим від’їхала. Мені стало дуже гірко…
Навпроти школи була маленька церковця, в якій колись
з’явилася Матір Божа. Підсвідомо звернулася до неї: Мати
Божа, благаю Тебе, поможи мені, бо дуже мені сумно…
Одного разу прийшла зі школи втомлена, прилягла,
задрімала. Тітка збудила мене. Бачу спросоння – в хаті гості.
Хто вони? Встигла ще зажити отруту. Вивели з хати на город.
Пішли мовчки в напрямку села Добрівляни. Один з них спитав
про "Марічку", і я зрозуміла, що чекають на неї. Зайшли в
невеликий лісок. Малий хлопець приніс у банці молоко,
подали мені, ковтнула, бо вже язик не повертався. Мене звалив
сон. Розбудив гуркіт машини, мене схопили, дротом зв’язали
руки, кинули у вантажівку. Так я опинилася у Львові, в тюрмі
на вулиці Лонцького.
Почалося слідство. Довго мовчала, знала, що пощади не
буде. Господи, в руках Твоїх моя доля, нехай діється Твоя
воля. Шкода, що нічого доброго не зробила для України.
У сім’ї я найстарша, діти ще малі, батько помер. Сиджу в
одиночці в підвалі. Думки роєм обсіли. Журюся, що із Зеною.
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Чи вона на волі?..
Хтось із сусідньої камери стукає, не спішу відповідати, бо
надзиратель біля дверей. Згодом питаю: хто? – Я Любомир чи
Любко. Але в ту хвилину відчиняються двері, мене викликають
на слідство. Слідчий щось питає. "Ми тебе шукали під землею,
а ти совєтських дітей портіш!" Мене мучили, вимагали: "Ти
знаєш великих керівників підпілля по городу Львову, говори,
говори...".
Довго тяглися дні й ночі на слідствах, питання ті самі.
Знала, що нічого не доб’ються і не доведуть, бо на Закерзонні
не була і з "Марічкою" ніде не зустрічалася. До кінця слідства
не отримувала передач. Суконка через "прожарку" порвалася,
перед окровавлений, зробився, як бляха. Щоб дістати голку,
оголосила голодівку, три дні промучилася, але голку дали.
Закінчилося слідство, мене перевели з одиночки в камеру,
де було четверо дівчат. Скоро викликали на суд. Воєнний
трибунал засудив за статтею 54-1а, 11 на 25 років позбавлення
волі, ще п’ять років позбавлення громадянських прав. Касації
не писала, помилування не просила.
Невдовзі перевезли мене в тюрму "Бригідки". Камера
велика, ще й переповнена – тісно, спекотно, душно. Одна
дівчина витягла з-під "параші" хрестовину (підставку), вибила
нею всі вікна, ми легше зітхнули. В’язні оголосили
голодування. Скоро всіх вивезли на пересильний пункт. Там
від рідних дістала білизну, плащ і чоботи. Була дуже
виснажена – шкіра й кості. Молилася, щоб Мати Божа мені
допомогла, скріпила мої сили. Вірила, що все найгірше позаду.
Як ще жива, то тільки молитва мене врятувала.
Довго на пересилці не були, нас посадили в товарні вагони,
повезли в Росію, в Сибір. Я опинилася в Іркутській області, в
Тайшетському "ОЗЕРЛАГу". Призначили в лісоповальну
бригаду.
Зима. Почалися сильні морози. Ми – вже не люди, а
номери. Мій – Щ-775. Норми виробити не в силі. На день
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триста грамів глевкого хліба, черпак баланди – крупа за
крупою бігає.
Усі зими – на лісоповалі. Літом – кам’яний кар’єр, будова
водонасосної
станції,
землянок,
залізниці
БратськКомсомольськ, робота на слюдяній фабриці.
Після смерті Сталіна – ката народів почали в’язні
забастовки у Воркуті, Норильську і Казахстані. Знов полилася
кров… Приїхала в Тайшетські табори комісія переглядати
справи. Мені зняли 15 років. Останні роки допрацювала, і в
грудні 1956 року звільнилася.
Приїхала до матері, прописки не дали, тільки наказ: до 24
годин повернутися назад у Сибір. Декого прописували за 100
кілометрів від обласних центрів. Довго не мала пристанища в
Україні. Запрошувала мене подруга Льоня в АнжероСудженськ. Її після табору вислали до матері на поселення. Не
мала сили вертатися добровільно в Сибір, покидати рідну
земленьку-годувальницю.
Сердечна мати моєї подруги з таборів Адріана Воробець
дивом помогла прописатися в Долині. Я закінчила фінансову
школу в Стрию і працювала в Долинській райлікарні. Після 14
років мене вигнали як незаконно прописану. Поїхала до
Львова, й у великому місті загубилася. Допрацювала до пенсії
завдяки добрим людям і подрузі Наталії Козак.
Боже провидіння дало сили, що щасливо зустріла
незалежність України, скроплену кров’ю українського народу.
Долучилася до суспільної праці. Нелегко вдається розбудова
України. Зруйноване війнами господарство. Втрачено
правдивих господарів рідної землі, але ми є, нас визнав світ.
Тут наші предки лишили свої сліди – добрі діла. Ми йдемо
їхніми слідами, і тепер усе залежатиме від наших вчинків,
нашої любові до рідної України. Нехай Господь благословить
нашу працю!


22



СИЛА ДУХУ, СКРОМНІСТЮ ПРИХОВАНА
Отак лаконічно описує пані Богдана велий шмат свого
життя. Кілька сторінок, а скільки пережито було, скільки
хвилювань, терпінь… Якщо б наша уява дозволила нам
поставити себе на її місце, уявити себе в усіх тих обставинах –
скільки болючих стріл прошило б наше серце… Та рідко кому,
хто не переніс подібних випробувань, вдається таке уявити.
Все ж, звернімо увагу на стиль її споминів. Із них
струменіють її ніжна поетична душа, паростки її літературного
таланту, якому трагічні обставини рідного народу не дали
розквітнути...
Як бачимо, Богдана Пилипчук була не лише свідком, а й
активним учасником творення Української Повстанської Армії,
свідком масового патріотизму тодішніх українців. Адже
підпільниці "Іскра" і "Криця" безпосередньо допомагали
відправляти добровольців на Волинь до УПА. Тут варто
додати, що цій справі добре сприяли монахині с.Біла біля
Чорткова, сестра-настоятелька Мирослава і сестра Анізія, в
яких часто перебувала "Іскра".
Дотепер пані Богдана зворушено згадує, скільки в
добровольців до УПА було завзяття і любові до рідного краю...
Такими ж якостями і сама відзначалася.
У 28 томі "Літопису Української Повстанської Армії", у
надзвичайно цікавих спогадах Марії Савчин ("Марічки"), про
яку згадує пані Богдана, є коротенька, але вельми показова
характеристика Богдани Пилипчук.
"Богданка, – пише Марія Савчин, – велика ідеалістка,
заводила зі мною палкі розмови й обмірковувала багато
проблем. Вона була на кілька років старша за мене, весела й
одночасно глибокодумна дівчина. Вродлива та привітна на
вдачу, Богданка мала успіх серед хлопців, однак не визнавала
кохання і співчувала моїй "слабості"…
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Так, Богдана Пилипчук вважала, що коли треба боротися за
Україну, не можна дбати про особисте щастя. З тим
переконанням жила і боролась. Всю свою любов віддавала
Україні.
У ґрунтовній історичній розвідці Нестора Мизака "За тебе,
свята Україно", що вийшла в 2000 році у Чернівцях, у книзі
другій, подано деяку інформацію про самовіддану працю
Богдани в референтурі пропаганди ОУН в Чортківській окрузі.
У тій книзі вміщено і короткий спомин Богдани Пилипчук, але
в ньому вона більше розповідає про героїзм інших. Великою
заслугою пані Богданки є те, що вона повертає із небуття,
увіковічнює славні імена тих героїчних дівчат, з якими їй
доводилося працювати. Це – Марія Понятишин ("Леся"), Марія
Батринчук ("Казка"), Мирослава Гребенюк ("Барвінок"), Олена
Житинська ("Ірка"), Ірина Бабуняк ("Ніна"), Марія Кизимович
("Правда").
Про себе, за своїм звичаєм, пані Богданка промовчує.
Щастя, що комусь пощастило намовити її написати цей допис
до "Слова Просвіти".
Але, як на мене, надто мало розповіла пані Богданка про
себе. Тож я спробую дещо доповнити, користуючись тими
даними, які вдалося довідатися, беручи інтерв’ю для Інституту
Історії Церкви.
Якось мимохіть згадала пані Богданка, що в тяжкі воєнні
дні, коли на Тернопільщині надовго затримався фронт і коли
вже в селах були червоармійці, їй трапилося важко захворіти,
ймовірно це було запалення легень. Надворі грудень 1944–
січень 1945 року, морози, а вона в чужій хаті лежить із
високою температурою. Прийшов провідник, журиться, що з
нею робити, бо вже небезпечно перебувати в дорозі, в чужих
людей…
І все. Більше пані Богданка не розповідає, як їй, хворій і
кволій, вдалося добратися додому в рідне село. Ми ж можемо
спробувати собі уявити, як це було… Лише неймовірна сила
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духу давала змогу це перенести… А скільки таких моментів
було в час підпільного життя й боротьби!
Що мусіла пережити, не заставши живим свого тата, який
помер два тижні перед її приходом, і рідний дім наповнений
був болем. До того ж стало зрозумілим, що небезпечно
залишатися вдома, щоб не наражати цілу родину. І прийшлося
відбути до Львова, щастя, що мала багато родичів у Львові.

Богдана з тіткою Олею, її внучкою Тетяною і тіткою Марією
Львів, 1957 р.

Тут хотілося б заакцентувати на глибокому почутті
родинності Богдани Пилипчук, на кращих зразках родинної
взаємолюбові і взаємопідтримки, які були притаманні
численній родині, до якої належали батько і мама пані
Богданки. На всіх життєвих шляхах вона опиралася на свою
розгалужену родину, користала з помочі родини та й сама
дбала, щоб не наражати своїми діями членів родини.
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Особливо довірливі стосунки склалися в Богдани з її
тіткою, котра була дружиною маминого брата.
Мамин брат Григорій Гнида, колишній січовий стрілець,
вчителював. У 1940 році він був заарештований совєтськими
"визволителями" і замордований ними у Замарстинівській
тюрмі в перші ж дні війни. Ще в четвер перед тією неділею
21 червня, коли Німеччина напала на Радянський Союз, йому
прийняли передачу і на зворотній карточці він власноруч
подякував, а коли більшовики відступили, його вже не вдалося
опізнати поміж замордованими.
Його дружина Марія виїхала із Задвір’я, німецьку окупацію
перебула у Львові, а після війни стала вчителювати в Грушеві,
де її брат Стевчак був директором школи. У цьому великому
селі була ще неповносередня школа, також село мало три
церкви. Брат прихистив свою овдовілу сестру і влаштував на
посаду вчительки.
І саме тітка Марія стала добрим ангелом-хоронителем для
Богдани.
Коли у Львові до помешкання, де проживала Богдана
Пилипчук, прийшли по неї енкаведисти, то, на щастя не
застали її. Господар помешкання зумів її попередити. Богданка,
не заходячи до хати, зразу після лекцій поїхала в Грушів.
Тітці вона щиро зізналася і про свою діяльність, і про
небезпеку, що нависла над нею. Їй єдиній звірилася. Тітка
сказала: "Раз ти тоді (очевидно, в час переслідувань першими
більшовиками) не боялася зі мною по стрихах спати, то що буде
з тобою, то буде зі мною".
І, як уже знаємо з наведеного спомину пані Богдани, ця
тітка і її брат заопікувалися нею, влаштували її на працю.
Потім, після арешту Богданки, тітку Марію багато разів
викликали на допити в слідчі органи, але вона зуміла нічим не
зашкодити в Богданчиній справі.
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В родинному колі, Львів, 1958 р.
І ряд: Богдана, мама Юля, Таня, внучка тітки Олі, тітка Марія
ІІ ряд: сестра Надя, брат Олег, сестра Ірена

У своєму розлогому інтерв’ю для Інституту Історії Церкви,
яке тривало три години і де пані Богданка багато розповіла про
релігійне життя, про священиків, їхні родини й їхні долі, вона
знову дуже коротко й лаконічно, як і в наведеному спомині,
розповідала про себе, про слідство у своїй справі.
Про це слідство воліє не згадувати, не жаліється, лише
наголошує, що під час перебування в тюрмі, допитів,
жорстоких побоїв безперервно молилася. Найбільше просила
помочі й заступництва у Матері Божої, до Неї відчувала
особливе набоженство і поміч Її реально відчувала. Матері
Божій завдячує, що Бог поміг витримати ці, здавалось би,
невиносимі, терпіння.
А слідство те, після арешту в жовтні 1948 року, тривало
чотири місяці, і перебувала вона під час нього в одиночній
камері. Вдень і вночі її викликали на тяжкі допити, всіляко
катували й знущалися. Та про те пані Богданка лише коротко
сказала, що найгіршим їй було те, що дуже били її по голові,
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від чого в неї появлялися прикрі галюцинації, їй здавалося, що
на неї падають стіни. З усіх сил вона трималася за молитву,
старалася не чути, що кричить слідчий, а відчайдушно просила
Божої Помочі, благала помочі Матері Божої – і відчувала їхню
поміч. І справді – це неабияка ласка Божа, що вдалося
вистояти, вижити та зберегти, загартувати свою надзвичайну
силу духу, що й понині виділяє пані Богдану Пилипчук.
Довго Богдана нічого не говорила, ні до чого не
признавалася. Довго слідчі старалися з’ясувати, Люба вона чи
Богдана. Та врешті зрозуміла, що вони вже немало знають про
неї, тоді призналася, що вона належала до "Юнацтва" ОУН в
час німецької окупації, бо це вже не можна було приховати.
Про діяльність в підпіллі вдалося не признатися. Зрештою,
цього вже вистарчало, щоб її судити.
Час від часу під час слідства до неї в одиночну камеру
накоротко підсаджували якусь дівчину. Та Богдана вже добре
знала про всі можливі провокації і ніколи ні з ким не ділилася
інформацією. Знала вже раніше, що багатьох людей виказує
(сипле, як говорилося тоді) її знайома Ліда Боднар. І Богдані
трапилося зустріти цю Ліду в камері, куди її перевели після
закінчення слідства і де було четверо дівчат. Богдана прямо в
очі заявила Ліді, що знає про її зради, і зразу ж Ліду забрали із
цієї камери.
Засуджена Львівським Військовим трибуналом по статті
54-1а, 11 на 25 років лагерів і 5 років позбавлення прав,
Богдана Пилипчук, двадцяти семирічна тендітна дівчина
опинилася в Сибіру, в Тайшетському ОЗЕРЛАГу. І знову ж,
про це не поспішає розповідати, лише хіба в контексті спогадів
про страждання, стійкість й героїзм інших, тих, з ким гідно
несла всі хрести.
А несли їх політв’язні з неустанною Божою помічю, під яку
ревно прибігали. Всі політв’язні, за свідченням пані Богданки,
були релігійними людьми, багато молилися і потайки
відспівували Служби Божі.
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Одного року Богдана організувала співв’язнів свого бараку
на підготовку вертепу, і вони обійшли з ним усі шість бараків,
щасливо й спритно уникнувши наскоку оперуповноваженого.
Особливо тепло згадує пані Богдана, як вони з вертепом
зайшли в інвалідний барак, де перебували й люди, арештовані
ще в 1918 році. Це були старовіри зі Східної України, дуже
побожні й стражденні люди. Зворушено вітали вони
вертепівців, обнімали, по руках цілували, жінки плакали…
Так українські політв’язні зберігали, плекали духовність
свою й ближніх в умовах ув’язнення. І Богданка Пилипчук
(яка, до речі, знала напам’ять цілу Службу Божу і відспівувала
її із співв’язнями) завжди була попереду, про що тепер ніколи
не розповідає. А це варто знати сучасникам, це такий
будуючий приклад для сучасників!..
А ще політв’язні влаштовували Шевченківські вечори у
своєму бараку, хоч з тим треба було дуже критися від
наглядачів, та все ж, не дивлячись на ризики й на постійну
втому від виснажливої праці, українські патріоти не втрачали
свого духу, дорожили всіма патріотичними традиціями. Пані
Богданка згадує, що одного разу на такий Шевченківський
вечір завітала до них із іншого бараку відома письменниця
Ольга Дучимінська.
Трапилося Богдані зустрітися в ув’язненні з о.Антоном
Поточняком. Це вже було, коли в таборах настала певна
полегкість. Богдана Пилипчук після довгих літ важкої праці на
лісоповалі, на кам’яному кар’єрі, де добували камінь для
будівництва залізниці, на слюдяній фабриці була переведена в
швейну майстерню на пересилці в Тайшеті. Там вже не була
під конвоєм. Звідти, з тієї пересилки, відправлялися додому
в’язні, котрі вже відбули свій термін. Звідти вже звільнявся
отець Поточняк, який відбув свій перший, десятилітній термін
ув’язнення.
Отець Поточняк щиро співчував Богданці, яка в той час
терпіла сильні болі через подвигання. Потішаючи її, він
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запророкував їй, що через рік вона буде вдома. Засуджена на
25 років, дівчина не могла в то повірити, але так сталося.
Після перегляду справ, зменшення їй терміну до 10 років і
зарахування часу праці на важких роботах її звільнили в грудні
1956 року.
Повернулась на Вкраїну рівно через рік (день в день – з
чого дотепер дивується!) після тої пам’ятної розмови з
о.Поточняком. З ним же зустрілася й на волі, і він їй добре
допоміг.
А поміч їй була дуже потрібна, бо, ледве приїхавши
додому, Богдана Пилипчук стикнулася з великими
проблемами.
У документі про звільнення вона мала скерування в
Глинянський район, але в той час відбулися заворушення в
Угорщині і знову посилилися совєтські репресії. Колишніх
політв’язнів примусово виписували із Західної України. Не
дали дозволу на прописку і Богдані та сказали повертатися
назад у Сибір. А людей без прописки тоді судили. Була стаття
карного кодексу: за порушення паспортного режиму – 5 років
ув’язнення.
З великим трудом, з допомогою добрих людей (післаних
Божою ласкою) вдалося прописатися аж в м.Долині ІваноФранківської області. Прописавшись в Долині, вступила до
бухгалтерської школи в Стрию і розшукала в Стрию отця
Поточняка.
Отець Антон Поточняк, у короткий проміжок волі між
своїми ув’язненнями, знайшов пані Богдані притулок у родині
Гредчаків. Оля Гредчак була двоюрідною сестрою
о.Поточняка. У них Богданка мешкала цілий рік. Щасливо
закінчивши в Стрию бухгалтерську школу, Богдана Пилипчук
переїхала в м.Долину, де з труднощами знайшла роботу,
працювала бухгалтером у лікарні. Проте ще багато
переслідувань витерпіла…
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Але й багато помочі добрих
людей зазнавала й спостерігала.
Особливо добру згадку пані
Богдана зберегла про головного
лікаря Саву Охранчука, родом з
Києва.
Цей
"східняк"
щиро
заопікувався монахинями, котрих
безбожна влада вигнала з монастиря в
Гошеві. Він прийняв усіх монахинь
на працю до своєї лікарні, а дві
монахині навіть мешкали в його домі.
За це лікар Охранчук не раз мав
неприємності від влади, але не
У перший рік волі,
переставав допомагати монахиням,
1957 р.
захищати їх. А це в радянські часи
було справжнім героїзмом. І проявляв його виходець із
Київщини!
Допомагав головний лікар і пані Богданці, аж поки в 1971
році не дістав категоричний наказ відомих органів звільнити її
з праці. Немало цьому спричинилося не лише минуле пані
Богданки, а й тісний контакт її із цими монахинями та
священиками, які приїжджали до них. У помешканні монахинь
регулярно відбувалися підпільні богослужіння, і пані Богданка
часто брала в них участь. На жаль, не знала імен підпільних
священиків, що було зумовлене суворою конспірацією.
Запам’ятала лише, що підпільні Служби Божі в лісі відправляв
отець Лесів. Не раз бувала на них, подивляла, як багато людей
з різних сіл прибували на ті богослужіння.
До того ж тоді тривали справи шестидесятників,
посилилась нагінка на все українське. Одним словом, лікарю
Охранчуку наказали, щоб до 24 годин Пилипчук не було в
Долині. Сава Романович запрошує пані Богдану до себе
додому, розповідає про цей наказ і спитав, що робити.
Щоб не підводити лікаря, вона пише заяву на відпустку і
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їде до Львова. Її товаришка Наталка Козак знаходить їй
мешкання і роботу в Зимній Воді.
Розрахувавшись із роботою в Долині, Богдана Пилипчук
від 1971 року – у Львові.
Мала великі проблеми з пропискою, прописалася в Зимній
Воді, але незабаром її насильно виписали. Проте вдавалося
працювати і без прописки. Працювала в централізованій
бухгалтерії лікарень, показала себе добрим фахівцем, була
старшим економістом. Із міської централізованої бухгалтерії
перейшла в обласну централізовану бухгалтерію, де працювала
до виходу на пенсію.
У всі часи – довоєнні й радянські, дні боротьби й
ув’язнення, перебудови й відродження України – Богдана
Пилипчук відзначалася й відзначається великою енергією й
силою духу. Тендітна на вигляд, вона – сильна духом. Завжди
активна, до всього небайдужа, завжди спрагнена знань, усе
здатна аналізувати… Здається, у неї немає недоліків… Хоча
іноді думаю, що є в неї один недолік, це – надмірна скромність,
яка, зрештою, притаманна багатьом нашим видатним
особистостям і яка заваджає належним чином прославляти
Україну й українців. З другого боку, можливо, це є чеснотою,
дарованою Богом, можливо, саме такі люди є милими нашому
Творцеві.
З літами сила духу пані Богданки все більше кидається в
очі. Здається, чим більше літа й хвороби насідають на неї, тим
мужніше й твердіше вона їм протистоїть.
Від 1985 року, коли її спіткала страшна травма й перелом
стегнової кістки, пані Богданка змушена ходити з паличкою,
терпить сильні болі – та це не стримує її. У всіх патріотичних
заходах вона приймає участь, із великим завзяттям їздить з
численними екскурсіями по Україні, яку так палко любить.
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На екскурсії в Батурині

Богдана Пилипчук з вінком пам’яті у Биківні
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З початком українського відродження п.Богдана Пилипчук
активно включилася в діяльність багатьох патріотичних
організацій (Конгресу Українських Націоналістів, Братства
воїнів УПА, "Просвіти", Ліґи Українських Жінок, Союзу
Українок) і по нинішній день є діяльна в них.
"Нині, – говорить пані Богданка, – я тішусь незалежною
Україною, як мала дитина, бо стільки радості на старість"…
І не лише тішиться, а й працює задля розбудови України.
У Лізі Українських Жінок пані Богданка – ініціатор
багатьох добрих починів, делегат Всеукраїнських конференцій,
жертовно працювала в різних проектах.
Особливо багато доклалася вона до збору і впорядкування
інформації та матеріалів про українських героїнь. Ці матеріали
роками збирала Ліга Українських Жінок з метою видання
енциклопедичного збірника "Українська жінка у визвольній
боротьбі 1940-1950 рр.", три томи якого згодом вийшли у
видавництві "Світ". Упорядником цього унікального видання,
де подано відомості про понад дві тисячі героїчних українок,
стала секретар ЛУЖ п.Надія Мудра, а найретельнішим
збирачем інформації була саме пані Богдана Пилипчук.
Оскільки її широко знають в усіх патріотичних організаціях у
Львові і в колишніх теренах її життя й діяльності, то найбільше
відомостей стікалося саме до неї.
Десятки свідчень, написаних різними стилями й почерками,
іноді досить нерозбірливими, пані Богданка розшифровувала,
впорядковувала та переписувала своїм акуратним почерком,
чим добре допомагала теж надзвичайній жінці – колишньому
політв’язню, а в час українського відродження вельми активній
громадській діячці Надії Мудрій. Пані Надя на восьмому
десятку літ напрочуд швидко оволоділа комп’ютером і
власноруч набрала всі три томи енциклопедичного видання
"Українська жінка у визвольній боротьбі 1940-1950 рр."
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ПЛЕКАННЯ КРАСИ
Творча й мистецька натура
Богдани
Пилипчук
яскраво
проявляється в любові до вишивки і у
плідному рукоділлі. Вона сама каже:
"Все своє життя на дозвіллі, як себе
пам’ятаю, вишивала…".
Тримати голку в руках ще в
дитинстві навчила мама, і дотепер
пані Богданка багато вишиває.
Хоч не так багато того дозвілля
дарувала їй доля, проте силу-силенну вишивок вона створила.
У Союзі Українок вона належала до групи вишивальниць, у
Лізі Українських Жінок була членом гуртка "Витоки",
керівником якого була майстер української народної вишивки
Олена Стахурська.
Численні роботи пані Богданки були представлені на різних
мистецьких виставках як у Львові, так і в районах Львівщини, а
також в інших обласних центрах України. Серед її робіт –
рушники, сорочки, подушки, серветки.
Богдана Пилипчук є членом Об’єднання самодіяльних
художників і народних майстрів при Львівському державному
обласному центрі народної творчості та культурно-освітньої
роботи. Нагороджена грамотами та подяками за вагомий
внесок у розвиток і популяризацію народного мистецтва
України.

Фрагмент
із виставки
Б.Пилипчук
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ШАНУЙМО, НАСЛІДУЙМО, ПРОДОВЖУЙМО!
Не все ще ми знаємо про те, що тихо й самовіддано робить
пані Богдана Пилипчук. Іноді випадково натрапляємо на
якийсь її допис на патріотичну тему, іноді читаємо в якомусь
виданні подяку за її участь у збиранні матеріалу, як це є у
великій праці Нестора Мизака "За тебе, свята Україно", іноді
зустрічаємо посилання на її свідчення...
Та навіть те, що бачимо ми, що бачать інші люди, викликає
подив і захоплення. Яка надзвичайна сила духу і
непроминаюча любов до України струменіє від її тендітної
постаті! А її оптимізму й вірі у краще майбутнє можуть
позаздрити багато молодих сучасників. Правда, при цьому пані
Богданка не перестає повторяти, що для кращого майбуття
треба невпинно всім працювати.
І в цьому – запорука гідного поступу України. Коли всі ті,
хто почуває себе (чи навіть лише так себе називає) патріотами
України, хоч частково спроможуться на такі чесноти, які
притаманні Богдані Пилипчук та багатьом представникам її
покоління, тоді можемо здобути собі достойне майбутнє.
Задумаймось над тим... Зрозуміймо це...
Пані Богдана Пилипчук є яскравим представником тих
незрівнянних українських жінок, які в силу трагічних
історичних обставин не стали фізичними матерями, чиї
молодість і здоров’я залишилися в совєтських гулагах та
спецпоселеннях. Вони, котрі посвятили своє життя
всепоглинаючій любові до Вітчизни, і в наш час володіють
великим потенціалом любові до ближніх, до всього
українського народу, мало дбаючи про власні інтереси,
намагаються бути помічними іншим, шукають способів бути
корисними Україні, саможертовно працюють у різних
товариствах, організаціях, партіях.
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Таких жінок ми називаємо Духовними Матерями
українства і прагнемо шанувати їх та вчитися у них любові до
України.

Спереду – вірні посестри Ніна Вірченко, Богдана Пилипчук і Ірина Сеник

А ще дуже любить пані Богданка контактувати з дітьми й
молоддю, по-материнськи любить підростаюче покоління і
старається сприяти патріотичному й релігійному вихованню
його. Зі своєї скромної пенсії постійно купує вартісну
патріотичну літературу і з великою приємністю дарує багатьом.
З воістину материнською щедрістю! Тож всіма своїми
діяннями вповні заслуговує титулу Духовної Матері
українства.
Ми ж просімо у Господа, щоб і надалі дарував нам таких
Духовних Матерів.
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Відомий
львівський
поет,
доцент
Львівського
національного медичного університету ім.Данила Галицького
та давній прихильник Львівської Ліги Українських Жінок
Зеновій-Тарас Масний присвятив пані Богданці Пилипчук і
всім Духовним Матерям українського народу такі рядки:
Нелегка доля свого рідного народу
Давала в боротьбі наснаги й сили.
Святая віра в неминучу перемогу
Через тюремні грати вам світила.
Своєю кров'ю ви історію писали,
До волі шлях життям своїм мостили.
Минуть роки, віки – вас будуть пам'ятати,
Бо ви собі безсмертя заслужили!
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