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De Profundis

Малоймовірно, щоб людина, яка читатиме ці рядки, 
нічого не чула про паризьку «Культуру» і видавництво 
«Літературний Інститут», про антологію Юрія Лавріненка 
«Розстріляне відродження» і впорядкований Іваном 
Кошелівцем збірник дисидентських документів «Україна 
1956-1968», а відповідно -  і про виняткову роль Єжи 
Ґедройця у процесі польсько-українського примирення 
та в налагодженні діалогу між самими українцями -  
часто розсвареними і розділеними чужими й ще 
чужішими кордонами. Своєю чергою, втягнуті в орбіту 
«Культури» українські еміґранти також намагалися у міру 
досить скромних порівняно з польською еміґрацією сил 
віддячувати Ґедройцю добрими справами. Зокрема, на 
початку 1966 року Іван Кошелівець як тодішній 
головний редактор «Сучасності» звернувся в Maisons- 
Laffitte за порадою, кого з польських письменників було 
б варто перекласти українською насамперед. Ґедройць 
назвав три імені: Марек Гласко, Вітольд Ґомбрович, 
Ґустав Герлінґ-Ґрудзінський.

Того ж року «Сучасність» опублікувала повість 
Гласка «Кладовища» («Cmentarze»). Ґомбровичу на 
українські переклади довелося чекати довше. Точніше, 
сам він їх не дочекався: фраґменти його «Щоденника» 
з’явились у тій-таки «Сучасності» щойно у 1986 році, зате 
вже у відносно незалежній Україні «Щоденник» та роман 
Ґомбровича «Фердидурке» вийшли друком у повному 
обсязі. Таким чином, із запропонованої Ґедройцем трійці 
найменш знаною українському читачеві залишається на 
сьогодні творчість Герлінґа-Ґрудзінського. Здійснений 
Олесем Герасимом переклад є свідомою спробою
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заповнити цю лакуну і хай із великим запізненням, але 
повернути часточку нашого боргу як перед леґендарним 
редактором «Культури», так і перед не менш леґен
дарним автором «Іншого світу».

Не намагаючись виправдати характерну українську 
повільність, зауважу однак, що й на Заході шлях 
Герлінґа-Ґрудзінського до читача був значно складнішим, 
ніж можна було б очікувати. Хоч ніби початок виглядав 
обнадійливо. Автор передмови до англійського (воно 
й було першим) видання «Іншого світу» 1951 року 
Бертран Рассел писав: «З-поміж багатьох читаних мною 
книжок на тему того, що довелося пережити жертвам 
совєтських в’язниць і таборів, «Інший світ» Ґустава 
Герлінґа-Ґрудзінського справив на мене найбільше 
враження і є найкраще написаним. Йому притаманна 
рідкісна сила простого й живого опису, а правдивість 
жодного з його місць абсолютно неможливо поставити 
під сумнів». Книга викликала чимало схвальних 
рецензій в Англії -  схвальних щодо автора, але 
нажаханих змальованою ним картиною. Здавалося, 
невдовзі «Інший світ» струсоне й континентальною 
Європою, змусивши її нарешті по-справжньому відкрити 
очі на сталінський режим і впізнати в ньому «тоталі
тарного близнюка» нацизму. Проте цього не сталося. 
До прикладу, в Італії (а від 1955 року до самої смерті 
Герлінґ-Ґрудзінський мешкав у Неаполі) «Інший світ» 
десятиліттями «не помічався», у Франції ж книга взагалі 
тридцять п’ять років не могла пробитися до друку, 
незважаючи навіть на «протекцію» Альбера Камю.

Коротко цей (насправді цілком прогнозований) 
парадокс можна пояснити так: постаралися «корисні 
ідіоти», тобто, за визначенням Брюса Торнтона, «люди, 
які, живучи в ліберально-демократичних країнах, 
надають моральну й матеріальну допомогу ідеям 
тоталітаризму». Своїх «корисних ідіотів» у Європі 
достатньо мав СССР, не бракує їх сьогодні і путінській 
Росії. Щоправда, нинішні є не так ідіотами, як сконцентро
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ваними переважно на вершинах європейської влади 
«реальними політиками», що діють радше з прагматичних 
міркувань, вдаючись до риторики про «загальнолюдські 
цінності» та «невід’ємні права і свободи» лише після 
залагодження нафтогазових проблем, тоді як їхні 
попередники частіше засідали по видавництвах і 
кав’ярнях та вважали себе ідейними поборниками 
прогресу. Автор «Іншого світу» на власній -  облізлій в 
архангельській тайзі -  шкірі пересвідчився, що таке 
совєтський прогрес, тож вів із корисними для Кремля 
західними ідіотами запеклу інтелектуальну війну 
дослівно до останнього подиху.

Тема ця, гадаю, ще вирине, а наразі -  .трохи 
біографії. Народжений 1919 року, Ґустав Герлінґ- 
Ґрудзінський належав до того вільного, енергійного і 
чи не найтрагічнішого в історії Польщі покоління, 
представники якого зростали в умовах міжвоєнної 
державної незалежності, звикли сприймати цю 
незалежність за єдиний природний стан речей і раптом 
втратили її на порозі дорослого життя, багато хто -  разом 
із самим життям. Ті ж, кому пощастило пережити війну, 
опинилися перед вибором: залишатися у вдруге 
зрадженій західними союзниками -  цього разу на 
користь Сталіна -  Польщі чи шукати притулку у 
зрадників або й учорашніх фронтових ворогів. 
Совєтський досвід безпомильно підказав Герлінґу- 
Ґрудзінському, що лицемірний, але все-таки вільний світ -  
це в будь-якому разі незрівнянно кращий вибір, ніж світ 
тоталітарний і водночас ще лицемірніший. У підсумку 
«другою батьківщиною» письменника стала Італія, де 
він і помер 2000 року.

А розпочав Герлінґ-Ґрудзінський свою «літературну 
кар’єру» в 1935 році, ще гімназистом дебютувавши на 
сторінках часопису «Кузня молодих». Потім вступив на 
полоністику Варшавського університету, публікувався 
в літературних журналах, серед іншого писав рецензії 
на книги Марії Домбровської, Єжи Анджеєвського,
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Неслава Мілоша, Вітольда Ґомбровича. Вересень 1939 
року, звісно, різко змінив більш-менш усталену течію 
життя. Вже у жовтні Герлінґ-Ґрудзінський стає співоргані- 
затором незалежницької підпільної групи і незабаром 
виїжджає з кур’єрською місією до Львова. У березні 
1940-го, під час спроби вибратися через Гродно до 
Литви і далі на Захід, його арештовують енкаведисти. 
Як «німецький шпигун» (хоч німці на той час були для 
СССР союзниками, а для Герлінґа окупантами) він 
дістає п’ятирічний вирок і транзитом через в’язниці у 
Вітебську, Ленінграді та Вологді потрапляє до совєт- 
ського концтабору в околицях станції Єрцево Архангель
ської області. Праця, голод і холод за межами витрива
лості організму, принизливий табірний побут, свавілля 
«урок», доноси «друзів», але й незвичайні зустрічі, цікаві 
спостереження і глибокі рефлексії, а головне -  
відчайдушна боротьба не лише за виживання, а й за 
збереження в собі «іскорки людяності» в нелюдських 
умовах -  усе це згодом і лягло в основу «Іншого світу».

У січні 1942 року, оголосивши сухе голодування, 
Ґустав Герлінґ-Ґрудзінський таки змусив «гражданіна 
начальніка» виконати положення «Договору Сікорського- 
Майського», згідно з яким громадянам Польщі було 
гарантовано амністію задля спільної совєтсько- 
польської боротьби проти III Райху, вийшов на волю, 
проїхав пів-Росії, перестрибуючи без грошей з поїзда 
на поїзд, вступив до Армії Андерса, подолав з нею весь 
ірано-єгипетський маршрут, взяв участь у знаковій для 
польських вояків битві під Монте-Кассіно, за яку був 
нагороджений орденом Virtuti Militari, і закінчив війну в 
Італії. Після війни ненадовго оселився в Римі, видав 
першу книжку -  збірку літературно-критичних нарисів 
«Живі і мертві», заснував разом із Ґедройцем «Культуру», 
але не захотів виїжджати з редакцією до Парижа. 1948- 
1952 роки прожив у Лондоні, де, як уже говорилося, 
опублікував «Інший світ», відтак переїхав до Мюнхена і 
кілька років працював на радіо Вільна Європа.
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Можна б сказати, що в другій половині 50-х, після 
остаточної зупинки в Неаполі, одруження з дочкою 
Бенедетто Кроче -  Лідією -  та відновлення співпраці з 
«Культурою» зовнішня біографія Ґустава Герлінґа- 
Ґрудзінського закінчується і починається понад 
сорокарічна інтенсивна біографія свідомості, матеріа
лізована в кільканадцятьох книгах (як найбільш вдалі 
польська критика відзначає численні специфічно 
«герлінґівські» метафізичні оповідання) та величезному, 
тематично і жанрово поліфонічному «Нічному щоденнику» 
(«Dziennik pisany nocst»). Наприкінці життя до письмен
ника прийшло давно заслужене визнання, а у знову 
вільній Польщі він посів місце одного з найвпливовіших 
моральних авторитетів -  не в останню чергу через 
послідовне відстоювання тих поглядів, які вперше були 
озвучені в «Іншому світі».

Аналізувати тут образи та сюжетні відгалуження цієї 
книги навряд чи є потреба: уважний читач і сам це 
зробить без особливих зусиль, тим більше, що автор 
весь час допомагатиме йому ґрунтовними поясненнями. 
Натомість не зайве окреслити бодай найближчий 
літературний контекст, в якому, з одного боку, 
увиразнюються «світоглядні настанови» Герлінґа- 
Ґрудзінського, а з іншого -  стають зрозумілішими 
причини згаданого ворожого ставлення до його роману 
лівих, як вони про себе думали, західних інтелектуалів.

Найбезпосередніше «Інший світ» пов’язаний, 
звичайно, з каторжним романом Федора Достоєвського 
«Записки з Мертвого дому», що відразу засвідчує 
підзаголовок «Совєтські записки» та відповідний 
епіграф про «заживо Мертвий дім». Подібними є і 
структура обох творів, і спосіб розгортання оповіді: по- 
перше, від «я» (тільки у Достоєвського це «я» вигадане), 
по-друге, не так у хронологічному, як у тематичному 
порядку. Чимало сцен і мотивів «Іншого світу» прямо 
перегукуються з «Мертвим домом»: підконвойна робота, 
вихідний день, Різдво, лазня, лікарня, виступ «художньої
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самодіяльності», невдала втеча тощо. Крім того, роман 
Достоевського присутній в «Іншому світі» й буквально: 
саме його читає в таборі Герлінґ-Ґрудзінський і в розділі, 
який так і називається -  «Записки з Мертвого дому», -  
розповідає про свої враження від цієї лектури.

Враження належали до найсильніших за весь час 
ув’язнення: «Не те приголомшувало у Достоевського, 
що він умів описати нелюдські страждання так, ніби вони 
становили лише природну частину людської долі, а те, 
що... між його і нашою долею ніколи не було навіть 
найменшої перерви... І чим захланніше я пив з отруєного 
джерела «Записок з Мертвого дому», тим більшу, майже 
таємну радість знаходив у думці, яка вперше за рік 
зблиснула в моїй голові -  думці про самовизволення 
через самогубство». На щастя, знайома Герлінґа- 
Ґрудзінського, Наталія Львівна, яка дала йому почитати 
«Записки», попросила повернути їй книгу, тож думка про 
самогубство промайнула і більше не поверталась. Але 
залишилося сформульоване Наталією Львівною 
переконання, «що вся Росія завжди була і до сьогодні 
є мертвим домом, що час зупинився між каторгою 
Достоевського і нашими власними муками».

Зідіотілим у своїй совєтофілії корисним «лівим 
інтелектуалам» Заходу і цього порівняння б вистачило, 
щоб образитись на «Інший світ». Не могла ж, міркували 
корисні інтелектуали, здійснена під гаслами свободи і 
рівності революція нічого не змінити в колишній тюрмі 
народів. Не може, продовжували міркувати вони, 
совєтська Росія нічим не відрізнятися від царської. Що 
ж, комуністична революція справді дещо змінила: на 
порядок зменшила норми харчування для в’язнів, на 
кілька порядків збільшила «виробничі плани», 
розбудувала ГУЛАГ і загнала в нього вмирати мільйони 
випадкових людей, перетворивши Сибір на суцільний, 
за словами Варлама Шаламова, «білий крематорій». 
Свого часу царська цензура вустами барона Медема 
висловила до «Записок з Мертвого дому» претензії,
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мовляв, змальована Достоєвським каторга своєю 
м’якістю може не стільки запобігти злочинам, скільки 
привабити потенційних злочинців. І важко не погодитися 
з цензурним бароном: на тлі іншого світу Герлінґа- 
Ґрудзінського мертвий дім Достоєвського з його вином, 
калачами і смаженими поросятами виглядає майже як 
будинок відпочинку.

Анти-герлінґівську логіку «лівих інтелектуалів», у 
принципі, можна пояснити, хоч менш паскудною вона 
від цього не стане. Маючи себе за лівих, інтелектуали 
вважали своїм обов’язком відстоювати відповідну 
ідеологію, практичним втіленням якоїїм увижався СССР. 
Проблема однак у тому, що ліва ідеологія несумісна з 
тоталітаризмом. Погодившись на друк і поширення 
«Іншого світу», «ліві інтелектуали» опосередковано б 
визнали, що ця книга правдива, а отже, що комунізм і 
нацизм -  не антагоністи, як хотілося вірити їм, а таки 
«тоталітарні близнюки», як наполягав Герлінґ- 
Ґрудзінський. На таку ідеологічну зраду «ліві інтелектуали» 
йти не хотіли. Легше було просто відвернутися від 
мільйонів доведених голодом і рабською працею до 
тваринного стану людей, легше було не бачити колишніх 
професорів, які тижнями здихають у власних випорож
неннях по бараках-трупарнях, і колишніх оперних 
співачок, які віддаються уркам на очах цілого табору 
за миску баланди, легше було не читати книжки, в якій 
усю совєтську Росію названо «мертвим домом», країною, 
де «можна втратити віру в людину і в сенс боротьби за 
те, щоб їй було краще на землі».

Про всяк випадок: у великому і розмаїтому Божому 
звіринці трапляються істоти, для яких критика російської 
влади є синонімом русофобії. В їхній «системі вартостей» 
Герлінґ-Ґрудзінський безперечно виявиться затятим 
русофобом, хоч би що тут про нього далі говорилося. 
Але притомним читачам, можливо, буде цікаво довіда
тися, що сам автор «Іншого світу» за десятиліття 
співпраці з «Культурою» поступово перетворився (це
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його самохарактеристика) на «речника острівця інакшої 
Росії в совєтському морі», увійшов до редколегії 
російського еміграційного часопису «Континент» і 
врешті-решт видав цілу книгу «Почвари революції» 
(«Upiory rewolucji»), присвячену творчості Достоєв- 
ського, Сологуба, Пастернака, Булгакова, Платонова, 
Солженіцина, Синявського, Даніеля та ін. Одним з 
найулюбленіших російських письменників Герлінґа- 
Ґрудзінського був, звісно, так само «затятий» автор 
«Колимських оповідань» Варлам Шаламов.

Про всяк випадок-2: вираз «ліві інтелектуали» я 
беру в лапки не тому, що не вважаю їх інтелектуалами 
(інтелектуалом або, щонайменше, в.о. інтелектуала може 
бути й ідіот -  хоч корисний, хоч некорисний -  якщо він 
продукує й поширює якісь ідеї), а тому, що не вважаю їх 
лівими. Як на те, класичним -  без лапок -  лівим 
інтелектуалом був саме Герлінґ-Ґрудзінський. Тому для 
нього й не існувало принципової різниці між тоталітар
ним режимом, який організовує Голокост, і тоталітарним 
режимом, який організовує Голодомор, між вождем, який 
винищує уявних ворогів газом, і вождем, який 
застосовує з тією ж метою природні умови, лісоповал і 
рудники. Залапковані «ліві інтелектуали», мабуть, 
подобріли б до Герлінґа-Ґрудзінського, якби він 
відмовився від цієї концепції тоталітарних близнюків і 
висунув якесь м’якше формулювання на зразок 
«перегинання палиці» абощо. Але автор «Іншого світу» 
не йшов на компроміси, навіть коли мав справу зі 
значно серйознішими за «лівих інтелектуалів» супротив
никами і до кінця життя відстоював свою позицію: 
«Суперечки, чи совєтський тоталітарний близнюк 
нацистських концтаборів знищив двадцять, а чи 
п’ятдесят мільйонів людей, є безплідними. Суттєвим є 
лише те, що він цілком заслуговує називатися 
близнюком» («Нічний щоденник», 8 серпня 1997).

Повертаючись до контексту, другою книгою, яка 
зазвичай згадується у розмовах про «Інший світ», є
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написаний через рік після нього «Поневолений розум» 
Неслава Мілоша, а разом ці два твори, як і їхні автори, 
становлять виразну полемічну пару. Ясна річ, це не була 
полеміка ідейних ворогів, адже Мілош так само не 
відчував симпатій до комунізму і хотів донести до 
західного читача думку про «серйозність ідеологічного 
наступу на Сході». А однак, на відміну від роману 
Герлінґа-Ґрудзінського, «Поневолений розум» миттєво 
здобув світовий розголос і не зазнав бойкоту з боку 
«лівих інтелектуалів». У чому тут справа?

На думку автора «Іншого світу» (який ніколи не 
заперечував художньої досконалості та влучності 
окремих формулювань «Поневоленого розуму»), Мілош 
сказав західним інтелектуалам те, що вони хотіли почути. 
А почути вони хотіли щось таке, за допомогою чого 
можна було б якоюсь мірою виправдати свою совєто- 
філію, навіть знаючи про злочини Сталіна. В «Іншому 
світі» комунізм постає як вельми примітивний режим, 
для якого терор проти особистості і використання 
масової рабської праці є не відхиленням від норми, а 
необхідною умовою існування самого устрою, про що, 
до речі, задовго до «чисток» 30-х років знали Троцький 
з Леніним. Просто кажучи, Герлінґ-Ґрудзінський не 
вважав, що кожен, хто співпрацює з комуністичним 
режимом, заслуговує на беззастережний осуд, але сама 
колаборація з ним завжди є -  нехай навіть часто 
вимушеною -  співучастю в злочині. Тим часом Мілош 
кидав самозакоханій гідності інтелектуалів рятівну 
соломинку, стверджуючи, що причиною переходу на 
комуністичну службу, «крім звичайного страху, крім 
бажання врятуватися від злиднів і фізичного знищення», 
бувало також «прагнення внутрішньої гармонії і щастя». 
Своєю чергою, Герлінґ-Ґрудзінський будь-які спроби 
ідеалізації комунізму, зрозуміло, відкидав, хоч і не 
заперечував, що для певної -  зовсім мізерної -  кількості 
людей вирішальним чинником прийняття «нової влади» 
міг бути пошук «нової віри».
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Не думаю, що було б мудрим рішенням однозначно 
ставати у цій полеміці на чийсь бік. Просто обоє її 
учасників пояснювали комуністичну систему, опира
ючись на власний досвід стосунків із нею. А досвід в’язня 
ГУЛАГу мав небагато спільного з досвідом працівника 
посольства Польщі у Вашингтоні й Парижі. Як зауважив 
провідний польський герлінґознавець Влодзімєж 
Болецький, «це два різні погляди на ті події, різний вибір 
місця спостереження... Герлінґ завжди мав надзвичайне, 
сказати б, суспільне чуття, вмів дістатися точки зору 
великої частини людей у Польщі. Натомість Чеслав Мілош 
описав у своєму «Поневоленому розумі» поведінку 
вузької групи інтелектуалів».

Конкретних прикладів цієї поведінки у Мілоша 
описано чотири. З-поміж них найкращим і найближчим 
до істини Герлінґ-Ґрудзінський вважав опис понево
лення розуму «нещасного коханця історії» Тадеуша 
Боровського. І це, власне, третій автор, чиє ім’я майже 
обов’язково виринає у дискусіях навколо «Іншого 
світу».

До певного моменту долі Боровського і Герлінґа- 
Ґрудзінського виглядають мовби у дзеркальному 
взаємовідображенні. Перший народився в СССР (у 
Житомирі), перебрався до Польщі і під час окупації 
потрапив у нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау. 
Другий, як уже знаємо, народився в Польщі, але 
опинився в концтаборі совєтському. Обоє у двадцяти
річному віці занурилися в пекло, перед яким блідне 
фантазія Данте, обоє дійшли до межі виснаження (в 
гітлерівських таборах таких «живих трупів» називали 
мусульманами, у сталінських -  доходягами), обоє 
згодом виписали табірний досвід в автобіографічних 
творах. Ось тільки у сприйнятті Герлінґа-Ґрудзінського 
вся «в’язнична цивілізація» назавжди залишилась 
«Іншим світом», а Боровський своє головне і найбільше 
оповідання (фактично повість) назвав «У нас в 
Аушвіці».
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Важко й згадати випадок, коли різниця між назвами 
так точно б відображала різницю між самими авторами. 
Табір зробив із поета-початківця Боровського великого 
прозаїка, але позбавив його майбутнього: все, що 
відбувалося після Аушвіца, наче й не проникало в його 
випалену свідомість або сприймалося як щось, не варте 
уваги, як життя «не у нас». Герлінґ-Ґрудзінський, 
навпаки, дуже ретельно пильнував, щоб не спотворити 
власну свідомість законами і звичаями задротованого 
світу. Наочним свідченням цієї різниці є способи 
використання авторами концтабірної лексики: Боров- 
ський її привласнює, мимохідь вплітаючи німецькі слова 
у польське мовлення і відміняючи їх на польський лад; 
Герлінґ-Ґрудзінський постійно підкреслює своє 
відчуження від російського ідеологічного і в’язничного 
жарґону, беручи його в лапки. А лапки польською мовою -  
cudzysi6w, чужі слова (у нашому виданні цю лексику 
відтворено курсивом).

З початком сталінізації Польщі Тадеуш Боровський 
спробував стати адептом «нової віри». Мертвотна 
бездарність його пропагандистської тріскотні, особливо 
разюча на тлі геніальних аушвіцьких оповідань, 
переконливо засвідчила яловість цієї спроби. Відстояв
ши на «ідеологічному посту» заледве два роки, 
обласканий владою і нарешті одружений з коханою 
жінкою, Боровський одного вечора (дружина саме 
перебувала в пологовому будинку) випив снодійне і 
відкрутив газ у власному помешканні. Комунізм, в якому 
він хотів знайти антидот нацизму і породженого ним 
нігілізму, виявився такою ж отрутою і довершив 
розпочату в Аушвіці справу.

Зламавши Боровського, аналогічна табірна 
дійсність загартувала Герлінґа-Ґрудзінського: невипад
ково він згодом називав «Інший світ» своїм «романом 
виховання». Екстремальна ситуація змусила обох 
авторів зазирнути в безодню людської ницості і 
пережити шок, але висновки, яких вони дійшли, були
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діаметрально протилежними. Схоже, що в уяві Боров- 
ського Аушвіц знищив поняття людини як такої і підсунув 
на її місце «стаборовану», керовану суто базовими 
інстинктами тварину. Для Герлінґа-Ґрудзінського ж таке 
узагальнення було неприйнятним: «Я багато разів 
переконувався, що в людських умовах людина є людяною, 
і вважаю жахливим нонсенсом нашого часу спроби судити 
її за вчинками, здійсненими в нелюдських умовах: це все 
одно, що міряти воду вогнем, а землю -  пеклом».

А ось до тих, хто влаштовує людям нелюдські умови 
і перетворює їх на «загнаних мисливцями звірів», автор 
«Іншого світу» не знав найменшої поблажливості: 
«Сидячи на нарах, він ховав обличчя в долонях і тихо 
шептав слова молитви таким схвильованим, сповненим 
болю і сліз голосом, наче припадав до стіп розп’яття у 
безмежному захваті Тим, чиє змучене тіло на хресті не 
видало із себе ані слова скарги... «За кого ти так молиш
ся?» -  якось запитав його я, не в силах заснути. «За 
всіх людей», -  спокійно відповів він. «І за тих, що нас тут 
тримають?» -  «Ні, -  подумавши, сказав він, -  це не люди».

В основі цієї характерної для Герлінґа-Ґрудзінського 
категоричності у ставленні до всіх різновидів тоталіта
ризму та їх носіїв лежало розуміння крихкості людського 
світу, який, судячи з недавнього досвіду, так легко і 
швидко може перетворюватися на нелюдський -  
байдуже, нацистський чи комуністичний -  концтабір. 
«Творчість Герлінґа, -  процитую ще раз Влодзімєжа 
Болецького, -  це справжній крик людини XX століття -  
de profundis, з глибин, це питання про сенс горя, про 
сенс страждання, про причини зла, яким переповнений 
світ». Навряд чи у XXI столітті ці питання перестануть бути 
актуальними.

Олександр Бойченко
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ІНШИЙ СВІТ

Кристині

Тут був свій осібний світ, більш ні до чого не 
подібний; тут були свої осібні закони, свої 
костюми, свої звичаї і порядки, і заживо Мертвий 
ДІМ, життя -  як ніде, і люди особливі. До опису 
ось цього особливого закутка я і приступаю.

Д ост оєвський, «Записки з  Мертвого дому»





Частина перша

Вітебськ -  Ленінград -  Вологда

Літо у Вітебську добігало кінця. Пополудні сонце ще 
якийсь час припікало бруківку в’язничного двору і 
закінчувало свій шлях за червоною стіною сусіднього 
корпусу. З подвір’я доносилися кроки в’язнів, які 
рівномірно вистукували дорогу до лазні, і слова 
російських команд, змішані з дзенькотом ключів. Черговий 
у коридорі наспівував, що кілька хвилин складав газету і, 
не надто кваплячись, підходив до круглого віконця в 
дверях. Двісті пар очей, як за сигналом, відривалися від 
стелі і збігалися у малому кришталику «вічка». З-під 
цератового дашка на нас споглядало величезне око і, 
обвівши маятниковим рухом камеру, зникало за 
опущеною бляшаною заслонкою. Три удари черевиком у 
двері означали: «Приготуватися до вечері».

Напівголі, ми підводилися з цементної підлоги -  
сигнал до вечері одночасно переривав нашу 
пополудневу дрімоту. Чекаючи з глиняними мисками на 
гарячу вечірню рідину, ми, користуючись нагодою, 
відливали у високу парашу жовтаву рідину з обіду. 
Струмені сечі з шести чи восьми отворів, описавши, як 
у фонтані, дугу, перетиналися в центрі параші і 
вкручувалися вирвами в дно, піднімаючи рівень піни 
при стінках. Перш ніж застібнутися, ми ще хвилю 
придивлялися до виголених пахів; вони виглядали 
дивно, як пригнуті вихором дерева на безплідних 
польових узбіччях.

Якби мене хтось запитав, що ми ще робили в 
совєтських в’язницях, я небагато міг би додати. 
Щоправда, тільки-но замовкало за дверима ранішнє 
калатало, яке сповіщало побудку, а до камери заїжджав 
казан гарячого відвару з трав і кошик із денними
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порціями хліба, наша схильність до розмов сягала 
найвищого рівня; ми хотіли «проговорити» хліб до обіду. 
Католики збиралися довкола аскетичного ксьондза, 
євреї неподалік обсідали військового рабина з 
риб’ячими баньками і фалдами шкіри, які звисали з 
колишнього черевця, люди прості розказували один 
одному сни і згадували колишнє життя, а інтеліґенти 
збирали недопалки на спільну цигарку. Однак 
вистачало двох ударів черевиком у двері, щоб усе живе 
на чолі зі своїми духовними провідниками рушало в 
зосередженому мовчанні до казана з юшкою в 
коридорі. Від моменту, коли в нашій камері з’явився 
маленький чорнявий єврей з Гродна і, оголосивши нам, 
що «німці взяли Париж», гірко заплакав, на нарах 
припинився патріотичний шепіт і закінчилися політичні 
розмови. Потік життя оминав нас, і ми пливли в ньому 
мертвим згустком крові до серця вільного світу, яке 
билося щораз слабше.

Під вечір повітря ставало прохолоднішим, а на небі 
з’являлися хвилясті хмари і повільно рухалися вперед, 
запалюючи дорогою перші зорі. Іржавий мур навпроти 
вікна на мить вибухав рудим полум’ям, після чого стрімко 
згасав, діткнутий крилом смерку. Надходила ніч, а 
разом із нею -  дихання для легень, відпочинок для 
очей і вологий доторк прохолоди для спечених уст.

Перед самою перекличкою в камері вмикалося 
світло. Від цього раптового прояснення небо за вікном 
занурювалося в морок, щоб за хвилю знову запалати 
миготливими зблисками. Це кутові вишки патрулювали 
ніч перехресними розтинами прожекторів. Доки ще не 
впав Париж, саме о цій порі на маленькому відрізку 
вулиці, який було видно з вікна нашої камери, зазвичай 
з ’являлася висока жінка з хусткою на голові і, 
зупинившись під ліхтарем навпроти в’язничного муру, 
закурювала сиґарету. Кілька разів траплялося, що вона 
підносила запалений сірник догори, як смолоскип, і у 
цій незрозумілій позі на мить завмирала. Ми вирішили,
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що це має означати Надію. Після падіння Парижа вулиця 
на два місяці спорожніла. Щойно в другій половині 
серпня, коли літо у Вітебську підходило до кінця, 
незнайомка вирвала нас із дрімоти швидким тупотом 
підборів, які в тиші стукотіли об вуличний брук, 
зупинилася під ліхтарем і, прикуривши сиґарету, 
загасила сірник зиґзаґоподібним рухом руки (погода 
була безвітряна), що нагадував стрибки передачі на 
колесах локомотива. Ми всі погодилися, що це має 
означати Етап.

*

З етапом проте не квапилися ще впродовж 
наступних двох місяців. Щойно під кінець жовтня з 
камери, яка налічувала двісті осіб, викликали п’ятдесят 
в’язнів для оголошення вироку. Я йшов до канцелярії 
байдужий, без натяку на хвилювання. Слідство у моїй 
справі закінчилося вже давно, у гродненській в’язниці; 
я не поводився на ньому зразково, о ні! -  до сьогодні 
я щиро захоплююся своїми в’язничними знайомими, які 
наважувалися на витончене діалектичне фехтування з 
совєтськими слідчими, сповнене влучних випадів і 
блискавичних відбивань ударів. Я відповідав на 
запитання коротко і навпростець, не чекаючи, поки 
розпалена героїчна уява підсуне мені на сходах 
дорогою назад до камери гордовиті рядки з катехізису 
польського мучеництва. Єдине, чого я хотів, це спати, 
спати і ще раз спати. Дві речі є для мене фізично 
нестерпними: перерваний сон і переповнений міхур. 
Обидві вони загрожували мені одночасно, коли, 
розбуджений серед ночі, я сідав на твердий стілець 
навпроти слідчого, повернувши лице прямо до жарівки 
несамовитої потужності.

Перша версія звинувачення спиралася на два 
речові докази: чоботи з халявами, в яких молодша 
сестра випровадила мене після вересневої поразки у
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світ, мали свідчити, що я -  «майор польських військ», а 
перша частина мого прізвища в російському звучанні 
(Герлинг) несподівано зближувала мене з відомим 
маршалом німецької авіації. Логічний висновок звучав 
так: «польський офіцер на службі ворожої німецької 
розвідки». Однак відверті суперечності в обох засновках 
дозволили нам відносно швидко впоратися з цим 
тяжким закидом. Залишався безсумнівний факт: я 
намагався перетнути державний кордон між Совєтським 
Союзом і Литвою. -  А навіщо, дозвольте запитати? -  
Щоб воювати з Німеччиною. -  А чи мені відомо, що 
Совєтський Союз уклав пакт про дружбу з Німеччиною? -  
Так, але мені теж відомо, що Совєтський Союз не 
оголошував війни Англії і Франції. -  Це не має 
значення. -  Як остаточно звучить звинувачувальний 
акт? -  «Намагався перетнути совєтсько-литовський 
кордон, щоб вести боротьбу проти Совєтського Союзу». -  
Чи не можна б слова «проти Совєтського Союзу» 
замінити на «проти Німеччини»? -  Удар відкритою 
долонею навідліг вмить мене витверезив. «У підсумку, 
це одне й те саме», -  втішив мене слідчий, коли я 
підписував підсунутий документ.

У камері, до якої мене перевели після оголошення 
вироку (п’ять років), у бічному крилі вітебської в’язниці, 
я вперше зіткнувся з російськими в’язнями. На 
дерев’яних нарах лежало кільканадцятеро хлопців у 
віці бід 14 до 16 років, а під самим вікном, з якого було 
видно вже тільки клапоть важкого, свинцевого неба, 
сидів маленький чоловічок із почервонілими очима й 
гачкуватим носом і мовчки гриз чорний сухар. Вже кілька 
днів періщив дощ. Осінь нависла над Вітебськом 
риб’ячим міхуром, який струменями брудної води сикав 
з вихідного отвору ринви над «намордником», що 
закриває нижню частину ґрат і вид на в’язничне 
подвір’я.

Малолітні злочинці -  це бич совєтських в’язниць, 
але в таборах праці їх майже ніколи не зустрінеш.
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Неприродно збуджені, вони вічно щось шукають на 
чужих нарах і у власній ширінці, надхненно віддаючись 
двом великим пристрастям: злодійству й онанізмові. 
Майже всі вони або взагалі не знають своїх батьків, 
або нічого не чули про їх існування. На велетенських 
просторах поліційної держави вони з подиву гідною 
свободою провадять типове життя беспризорньїх, 
подорожуючи «зайцями» у товарняках від міста до міста, 
від селища до селища. Живуть крадіжками товарів з 
державних складів і нерідко повторно крадуть те, що 
тільки-но продали, шантажуючи необережних покупців 
погрозами доносу. Сплять на залізничних станціях, у 
міських парках, у трамвайних депо, маючи іноді за єдине 
майно лише маленький вузлик, перев'язаний ремін
чиком. Щойно згодом я переконався: поряд із урками 
беспризорньїе становлять найнебезпечнішу в Росії 
напівлегальну мафію, організовану на зразок масон
ських лож. Якщо в Совєтському Союзі існує щось на 
кшталт рудиментарного чорного ринку, то тільки завдяки 
цим юним голодранцям, які нервово нишпорять у 
натовпі, беруть в облогу спецторги, скрадаються в 
сутінках до зернових та вугільних складів. Совєтська 
влада дивиться на це крізь пальці, вважаючи беспри- 
зорньїх єдиними «пролетарями», генетично не обтя- 
женими первородним гріхом контрреволюції, пластич
ною масою, з якої можна виліпити все. Тому-то молоді 
хлопці швидко навчилися вважати тюрму чимось на 
зразок літніх таборів і, не надто опираючись, користа- 
ються з цього періоду відпочинку після виснажливого 
життя на свободі. До нашої камери у Вітебську час від 
часу приходив воспитатель з євангельським обличчям, 
русявою чуприною та блакитними очима і голосом, що 
нагадував лагідний шепіт у сповідальні, кликав групу 
беспризорньїх на заняття: «Ребята, пойдем немножко 
поучимся». Вуха в’янули, коли ребята поверталися з 
уроку. Найгидкіші прокляття і матюки перемішувалися 
з фразами «політграмоти». Із клубка молодих тіл до нас
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безперервно долітали звинувачення у «троцькізмі», 
«націоналізмі» і «контрреволюції», запевнення, що 
«товариш Сталін добре зробив, кинувши нас до 
в’язниці», а «совєтська влада скоро завоює цілий світ» -  
усе це повторювалося із жорстокою, садистичною 
впертістю, такою характерною для кожної бездомної 
молодості. Дещо пізніше, в таборі, я зустрів вісімнадцяти
літнього хлопчину, який виконував функції начальника 
кавече (культурно-воспитательная часть) тільки на тій 
підставі, що колись як беспризорньїй він відвідував 
педагогічні курси у тюрмі.

Мій сусід під вікном першого дня приглядався до 
мене підозріливо, безперервно жуючи шкоринки 
черствого хліба, по які сягав до великого мішка, що 
служив йому подушкою на нарах. Він був єдиною 
людиною в камері, до якої мені хотілося заговорити. В 
совєтських в’язницях часто зустрічаєш людей із печаттю 
трагедії, відбитою на обличчі. Тонкі губи, гачкуватий 
загострений ніс, сльозливі, як від жмені піску, очі, 
переривчасті зітхання і курячі лапки, які час від часу 
занурюються у мішок, могли означати все або нічого. 
Він ішов до вбиральні, дрібочучи маленькими крочками, 
а коли наставала його черга, незґрабно розставляв 
ноги над дірою, спускаючи штани, підтягував догори 
довгу сорочку і майже навстоячки тужився і червонів 
від надмірного зусилля. З убиральні його виганяли 
останнім, але він ще в коридорі защіпав штани, кумедно 
відскакуючи вбік від штурханів наглядача. Повернувшись 
до камери, він відразу лягав на нари і тяжко дихав, а 
його старече обличчя нагадувало засушену фіґу.

Поляк? -  нарешті одного вечора запитав він.
Я кивнув головою.

От мені цікаво, чи в Польщі, -  сердито захрипів 
він, -  мій син зміг би стати армійським капітаном?

- Не знаю, -  відповів я, -  а за що ви сидите?
Це не має значення. Я можу згнити в каталажці, 

але мій син -  капітан авіації.

22



Після вечірньої переклички він розповів мені свою 
історію. Лежачи поруч, ми розмовляли пошепки, щоб 
не розбудити наших беспризорньїх. Старий єврей кілька 
десятків років був шевцем у Вітебську, пам’ятав 
революцію і розчулено згадував усе, що пережив від 
моменту її вибуху. Його засудили на п’ять років за те, 
що у шевській артілі він протестував проти використання 
обрізків шкіри на підметки нових черевиків. «Це не має 
значення, -  весь час повторював він, -  ви ж розумієте, 
що всюди є заздрісні люди. Я сина вивчив, зробив з 
нього капітана авіації, то як їм могло сподобатися, що 
я, старий єврей, маю сина в авіації? Але він напише 
скаргу, і мене звільнять достроково. Та хто ж це бачив, 
щоб давати такий мотлох на нові підметки?». Він підвівся 
на нарах і, впевнившись, що беспризорньїе сплять, 
розпоров підшивку піджачного рукава і вийняв з-під 
вати пожмакану фотографію. З неї на мене дивився 
чоловік в авіаційній формі, з інтелігентним обличчям і 
виразно гачкуватим носом.

За кілька хвилин один з беспризорньїх зліз із нар, 
помочився в парашу біля дверей і постукав у віконце. У 
коридорі забряжчали ключі, розляглося протяжне 
позіхання і об кам’яну підлогу загупали підкуті чоботи.

- Чого тобі? -  запитало сонне око у вовчку.
- Громадянине черговий, дайте закурити.
- Молока посмокчи, гівнюк, -  грізно буркнуло око і 

зникло за бляшаною заслонкою.
Хлопець припав обома кулаками до дверей і, 

спинаючись навшпиньки до сліпого віконця, голосно 
покликав:

- Гоажданин дежурньїй, у меня к вам вопрос!
Тепер ключ двічі скреготнув у замку, і ковані двері

відхилилися. На порозі стояв молодий охоронець у 
перехиленому на бік кашкеті з блакитним денцем і 
червоною облямівкою.

- Говори.
- Тут не можу, дозвольте в коридор.
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Двері зі скрипом відчинилися ширше, хлопець попід 
рукою, спертою на ключ у замку, прослизнув у коридор 
і за хвилю повернувся до камери з підкуреною 
цигаркою. Жадібно затягуючись, він нервово зиркав у 
наш бік і щулився, як цуцик, що задкує від копняка.

За чверть години двері камери знову широко 
відчинилися, черговий енергійно переступив поріг і 
різко скомандував:

- Встати! Начальник блоку! Обшук!
Начальник блоку розпочав обшук з беспризорньїх, 

а черговий тим часом не відривав погляду від двох 
шеренг в’язнів, що стояли струнко спиною до нар, лицем 
один до одного. Вправні руки швидко перетрушували 
сінники беспризорньїх, попорпалися в моєму барлозі і 
занурилися в мішок старого єврея. Я відразу ж почув 
шелест паперу, злегка приглушений шурхотом вати.

Що це таке? Долари?
Ні. Це фотографія мого сина, капітана Червоної 

Армії Натана Абрамовича Зіґфельда.
- За що сидиш?
- За шкідництво в кустарній промисловості.

Шкідник совєтської промисловості не має права
переховувати в камері фотографії офіцера Червоної 
Армії.

- Це мій син...
- Мовчати. В тюрмі нема ніяких синів.
Коли я виходив із камери на етап, старий швець 

хитався на нарах як одуріла папуга на жердині, 
пережовуючи разом із шкоринками кілька монотонно 
повторюваних слів.

До вокзалу ми йшли пізньої години, через майже 
спорожніле вже місто. Відшмагані зливою вулиці 
поблискували в чорному світлі вечора, як довгі 
пластинки слюди. В повітрі пропливала п’янка хвиля 
тепла, а Двіна, раптово піднявшись, неспокійно шуміла 
під хисткими дошками мосту. В маленьких вуличках я 
невідомо чому відчував, що з усіх вікон крізь шпари в

24



дерев’яних віконницях до нас тягнуться людські 
погляди. Допіру на головній вулиці рух дещо пожвавився, 
але групки перехожих оминали нас мовчки, не 
повертаючи голови в наш бік, з очима, втупленими 
перед собою або в землю, з очима, які бачили не 
дивлячись. П’ять місяців тому, спекотного червневого 
дня, ми йшли тими самими вулицями Вітебська, 
відгороджені від тротуару сталевим ланцюгом багнетів. 
Двіна ліниво волочилася висохлим руслом, липкими від 
сонячного жару хідниками, скупо перекидаючись 
словами й ані на мить не затримуючись, енергійно 
проходили втомлені перехожі: службовці в кашкетах із 
задертими догори дашками, робітники в комбінезонах, 
зашкарублих від машинного масла, школярі з ранцями 
на спинах, солдати у чоботах, намащених смердючим 
лоєм, жінки в жахливих ситцевих сукнях. Багато б я тоді 
дав, щоб побачити групку захоплених веселою 
розмовою людей! Ми проходили повз відчинені вікна 
будинків, з яких не звисали кольорові ковдри, 
крадькома заглядали через паркани на подвір’я, де 
не сушилася білизна, бачили замкнену церкву з 
написом Антирелигиозньїй музей, читали гасла на 
транспарантах, зачеплених впоперек вулиці, вдивля
лися у велетенську червону зірку на верхівці ратуші. Це 
не було місто Смутку; це було місто, в якому ніколи не 
гостювала Радість.

У Ленінграді наш етап поділили на партії по десять 
осіб, які з кількахвилинним інтервалом від’їжджали з 
вокзалу чорними в’язничними автами до «пересилки». 
Втиснутий поміж товаришів, майже задихаючись у 
дерев’яній коробці без вікон і вентиляції, я не мав 
можливості розглядати місто. Лише на поворотах мене 
з розгону скидало з лавки, і тоді на мить крізь шпару в 
кабіні шофера відкривалися фраґменти будівель,
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скверів і людського натовпу. День був морозний, але 
сонячний. Вже випав сніг -  ми приїхали до Ленінграда 
в листопаді 1940 року -  на вулицях зустрічалися перші 
перехожі у валянках і хутряних шапках-вушанках. 
Навушники шапок, щоправда, опадали лише на вуха й 
очей не закривали, але, мов кінські шори, дозволяли 
дивитися тільки прямо і не розпорошувати уваги по 
сторонах. Наш етап проїхав вулицями міста не 
зауважений, як зграя чорних круків, що кружляє над 
засніженим полем у пошуках поживи.

Старші в’язні говорили мені, що в Ленінграді на той 
час сиділо близько 40 тисяч людей. Ці підрахунки -  
думаю, що досить вірогідні -  ґрунтувалися передусім 
на кропіткому зіставленні й порівнянні фактів, непрямих 
доказів і неофіційних даних. Так, наприклад, у 
знаменитій тюрмі Крестьі, яка нараховувала тисячу 
камер-одиночок, припадало в середньому по тридцять 
в’язнів на камеру. Відомості про це принесли в’язні з 
Крестов, які перед етапом до таборів зазвичай 
проводили кілька ночей у нашій «пересилці». Власні 
сили ми оцінювали у десять тисяч; у 37-й камері, яка за 
нормальних умов могла вмістити щонайбільше 20 осіб, 
сиділо 70 в’язнів. Одним із найдивовижніших і 
найзахопливіших явищ в убогому інтелектуальному 
житті «мертвих домів» є надзвичайно загострена 
здатність кожного досвідченого в’язня до спостережень. 
Не було камери, де я би не зустрів хоча б одного статиста 
і дослідника в’язничного життя, вдень і вночі зануреного 
в реконструкцію картини довколишньої дійсності з дрібної 
мозаїки натяків, розповідей, почутих у коридорі уривків 
розмов, знайдених у вбиральні клаптів газети, адмі
ністративних розпоряджень, руху транспорту в тюрем
ному дворі, звуку кроків, що наближаються до брами чи 
віддаляються від неї. В Ленінграді я вперше зіткнувся з 
гіпотезами на тему кількості в’язнів, засланців і білих 
рабів у Совєтському Союзі. У тюремних дискусіях ця 
цифра коливалася поміж 18 і 25 мільйонами.
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Наш етап наткнувся в коридорі на групу в’язнів, які 
прямували на вихід. Ми стали на місці як вкопані, 
стримувані більше імпульсом переляку, ніж побоюванням 
мимохідь зазирнути в чужі обличчя. Група, яка йшла нам 
назустріч, також відступила вглиб коридору. Так ми стояли 
одні навпроти одних, з опущеними головами -  два світи, 
поєднані спільною долею і розділені стіною недовіри та 
страху. Конвоїри коротко порадилися; виявилося, що 
дати дорогу мусимо ми. У бічні двері застукало залізне 
калатало, відхилилася заслонка вічка. Знову коротка 
нарада -  і нас завели в широкий, світлий коридор відділу, 
вигляд якого, здавалося, заперечував усе, що я дотепер 
бачив за час моєї в’язничної мандрівки.

Цей розкішний павільйон із великими вікнами і 
блискучими від чистоти коридорами, які так яскраво 
контрастують із монастирською мертвотністю більшості 
російських в’язниць, містився у найгарнішому крилі 
«пересилки». Велетенські ґрати, які пересувалися по 
рейках, в одній стіні заміняли двері, створюючи ілюзію 
цілковитої внутрішньої свободи і тієї особливої дисциплі
ни, яку ізольовані від світу люди організовують спонтанно, 
щоб забути про самотність. Камери були порожні і 
створювали враження гуртожитських кімнат, з яких за мить 
до нашого прибуття повиходили курсанти. Зразково 
застелені ліжка, тумбочки заставлені сімейними фотогра
фіями в рамках з кольорового паперу і фольги, вішаки 
для одягу, великі столи, завалені книжками, газетами і 
шахами, білі мушлі вмивалень у кутках, радіоприймачі і 
портрети Сталіна; в глибині коридору спільна їдальня з 
естрадою, мабуть, для музично обдарованих в’язнів. 
Портрети Сталіна в тюрмі! Щоб зрозуміти всю незвичайність 
цього факту, треба пам’ятати, що в’язні в Росії цілковито 
відчужені від політичного життя, вони не беруть участі в 
його літургії і сакральних обрядах. Період покути вони 
відбувають без Бога, але й без усіх переваг цього 
примусового політичного атеїзму. їм не можна хвалити 
Сталіна, однак і ганити його їм так само не можна.
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Протягом кількох хвилин очікування я не лише встиг 
занотувати в пам’яті вигляд в’язниці Интуриста -  
ймовірно саме його відвідувала Ленка фон Кербер, 
авторка ентузіастичної книжки про совєтські тюрми, -  а 
й зумів обмінятися кількома словами з єдиним у 
павільйоні в’язнем, який під час відсутності своїх 
товаришів виконував функції чергового по камерах. Він 
розповів мені, порпаючись у радіоприймачі і не 
дивлячись у мій бік, що тут відсиджують покарання 
«повноправні громадяни Совєтського Союзу» з 
вироками до вісімнадцяти місяців, засуджені за такі 
злочини, як мелкая кража, прогул, хулиганство і пору
шення трудової дисципліни. Вони працюють цілий день 
у механічних майстернях, які містяться на території 
в’язниці, дістають непогану зарплату, мають добрий харч 
і право двічі на тиждень приймати рідних на «побачен
нях». Якби совєтська влада створила подібні умови 
життя для двадцяти мільйонів в’язнів і засланців у Росії, 
Сталін міг би «четвертою силою» тримати в страху армію, 
НКВД і партію. Принаймні мій співрозмовник аж ніяк не 
скаржився на брак свободи. Йому було добре і зручно. 
Чи знає він, яка доля чекає на в’язнів в інших блоках 
ленінградської «пересилки», в тисячах тюрем і таборів, 
розкиданих густою сіткою по всіх просторах Совєт
ського Союзу? Звісно, знає, але ж це «політичні». Там, -  
рухом голови він показує на мертвий корпус «пере
силки» із заґратованими віконцями, -  здихають 
заживо. Тут -  дихають вільніше, ніж на свободі. «Наш 
Зимовий палац, -  додає він ніжно, -  наш Зимний 
Дворец». Сталін із власного досвіду знає, що, створюючи 
людські умови життя у тюрмах, можна викликати дух 
покори лише в бьітовиках, але в «політичних» -  ніколи. 
Ба більше: що краще матеріально почуває себе 
«політичний» у в’язниці, то відважніше тужить за 
свободою, то нахабніше бунтує проти влади, яка його 
ув’язнила. Коли читаєш описи майже забезпеченого і 
культурного життя царських в’язнів і засланців, то
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спочатку не ймеш віри очам; а це ж були люди, які 
повалили царат.

Не слід плутати звичайних бьітовиков з урками. 
Щоправда, іноді у таборах можна зустріти дрібних 
кримінальних злочинців з вироком понад два роки, але 
майже завжди вони займають у табірній ієрархії 
особливе становище, ближче радше до привілейованої 
найманої адміністрації, ніж до пересічного в’язня. Уркою 
ж звичайний кримінальник стає щойно після кількох 
рецидивів. У цьому новому статусі він взагалі вже ніколи 
не покидає табору, виходячи на свободу лише на кілька 
тижнів, щоб залагодити найтерміновіші справи і вчинити 
новий злочин. Мірилом завойованої уркою позиції в 
таборі є не тільки те, скільки років він волочився по 
зонах і за що сидів, але й те, яку копійчину він затовк 
на спекуляції, контрабанді, крадіжках, а нерідко й 
убивствах «білоручок» (політичних), скільки має по 
таборах «блатних» начальників і кухарів, яка його 
фахова бригадирська кваліфікація і в скількох 
лагпунктах на нього, як перекладні шкапи, чекають 
коханки. Урка в таборі -  це інституція, найвищий 
функціонер після начальника вахти; він визначає 
цінність і благонадійність робітників у бригаді, йому часто 
довіряють найвідповідальніші посади, в разі потреби 
дублюючи його фахівцем без табірного стажу, через його 
руки проходять усі «цілочки» з волі, перш ніж 
приземляться в ліжках начальників, він хазяйнує в 
культурно-воспитательной части. Це люди, які думають про 
волю з такою ж огидою і страхом, як ми про табір.

У 37-й камері я опинився також випадково. Під час 
сортування етапу виявилося, що у списку мого прізвища 
немає. Охоронець безпорадно почухав потилицю, 
уважно перевірив усіх на літеру Г, ще раз перепитав 
имя и отчество і знизав плечима. «До якої камери тебе
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направили?» -  запитав він. З-за дверей по обидва боки 
коридору доходив неспокійний шум, змішаний зі звуками 
розмов і верескливим співом. Лише в камері, розташо
ваній дещо в глибині, на повороті коридору, панувала 
тиша; що кілька хвилин її розривав куплет якоїсь 
екзотичної пісеньки, співаної хрипким, астматичним 
голосом і підтримуваної відразу ж різким ударом по 
струнах інструмента. «До тридцять сьомої», -  відповів я 
спокійно.

У камері було порожньо чи радше майже порожньо. 
Два ряди нар, збитих з дошок без відступів між 
леговищами і застелених сінниками, давали відчуття 
певної рівноваги, але вже барлоги з верхніх частин 
одягу і бушлатів під поперечними стінами та сувої, 
складені під столом (у перенаселених камерах їх 
розгортають допіру на ніч, використовуючи кожну смужку 
підлоги, обидві лавки, а не раз і сам стіл), дозволяли 
здогадатися, що людей тут більше, ніж місця. На сіннику, 
розкладеному найближче до дверей, відразу ж біля 
параші, лежав велетень-бородань із чудовою, ніби 
вирізьбленою з каменю головою зі східними рисами 
обличчя, і спокійно пихкав люлькою. Його очі були 
втуплені в стелю, одну руку він підклав під голову, а 
другою бездумно погладжував і обсмикував уніформу 
без знаків розрізнення. За кожним потягуванням люльки 
з-за щетинистої бороди бухав клубок диму, як із-за куща 
ялівцю. В іншому кінці камери, по діагоналі, лежав із 
підтягнутими колінами чоловік років за сорок, із гладке 
виголеним інтелігентним обличчям, у галіфе, чоботах 
та зеленкуватій вітрівці і читав книгу. Навпроти 
бороданя сидів, звісивши голі ноги з нар, товстий єврей 
у розщіпнутій на грудях військовій уніформі, з-під якої 
стирчали віхті чорного волосся. На голові у нього був 
маленький беретик, а шия, обгорнута вовняним 
шаликом, ще більше підкреслювала м’ясисті губи, 
набрякле обличчя і дві сливки очей, втиснуті у щоки, як 
у засохлий пиріг, і розділені носом у формі великого
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квашеного огірка. Задихаючись і відсапуючи, він співав 
пісеньку, яка тоді здавалася мені італійською, і відбивав 
її такт рукою по коліні. Обік нього, злегка опертий на 
віконну лутку, стояв прекрасної будови атлет у 
матроській безкозирці й тільняшці і бренькав на гітарі, 
вдивляючись в імлистий контур Ленінграда. Сцена -  
як із нічліжки у французькому портовому завулку.

Перед самим обідом окуті двері навстіж відчинилися, 
і кількадесят в’язнів з іще закладеними за спиною 
руками почали парами переступати поріг у такт 
монотонному рахункові охоронця; камера повернулася 
з прогулянки. Серед новоприбулих переважали старші 
чоловіки у військових уніформах і плащах без знаків 
розрізнення; кілька з них повернулися на свої місця на 
нарах, спираючись на костури або на плечі товаришів. 
Кільканадцятеро молодих моряків і стільки ж цивільних 
замикали похід, пропихаючись ліктями до столу. Три 
удари черевиком у замкнені двері означали тут те саме, 
що й у Вітебську.

Під час обіду я познайомився з високим, красивим 
чоловіком, який уважно приглядався до мене, 
задумливо і з якоюсь вишуканою елеґантністю жестів 
поїдаючи порцію каші. Його великі замислені очі були 
посаджені на кістлявому і поораному обличчі, а щелепи 
після кожної ложки виконували повільний рух, ніби 
розжовували щось винятково смачне. Він першим 
озвався до мене, мало не по складах розповівши 
дерев’яною і занадто урочистою польською мовою, якої, 
певно, роками не вживав, свою історію. Він був 
нащадком засланців 1863 року -  його прізвище 
Шкловський -  і перед арештом командував полком 
артилерії в Пушкіні (колишньому Царському Селі) під 
Ленінградом. Говорячи про Росію, він вживав слово 
родина, Польщу ж називав «край наших батьків». За що 
його арештували? Як полковник і поляк за походжен
ням він замало приділяв уваги політичному вихованню 
солдатів. «Розумієте, -  лагідно усміхався він, -  у
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дитинстві людину навчили, що армія існує для того, аби 
мало думати і защищать родину». За що сидять інші? 
«Ці єнерали? -  він знизав плечима. -  За те, що забагато 
займалися політикою».

Сусідом Шкловського був чоловік у зеленій вітрівці, 
якого я застав за читанням книжки. Полковник Павло 
Іванович (на жаль, не пам’ятаю його прізвища) був 
єдиним, окрім Шкловського, офіцером у камері з таким 
низьким званням. Коли він довідався, що я поляк і що 
у вересні 1939 року був у Польщі, то пожвавився і 
засипав мене градом запитань. Виявилося, що до 
арешту він працював у розвідці на польсько-совєтському 
прикордонні; прекрасно знав усі, навіть найглухіші 
провінційні діри на східних окраїнах, а чотирирічне 
перебування в тюрмі не спричинило жодних лакун у 
чудовому розвідницькому досьє, яке він носив у голові. 
Пам’ятав дислокацію гарнізонів, дивізій, полків і відділів 
Корпусу прикордонної охорони, прізвища і найменш! 
людські слабкості їхніх командирів: той постійно 
потребував грошей на карти, той пропадав за кіньми, 
той жив у Ліді, але коханку мав у Барановичах, а цей 
був зразковим офіцером. Збуджено розпитував мене 
про їхню участь у вересневій кампанії, як збанкрутілий 
власник стайні випитує про місця своїх колишніх коней 
на закордонних перегонах. Я небагато міг і хотів йому 
сказати. У мене тоді ще гуділа голова від вересневого 
удару.

Від розвідницьких балачок із Павлом Івановичем 
була та користь, що ми швидко потоваришували, і 
певного дня розмова мимохідь зіслизнула на тему 
мешканців камери. Пам’ятаю той вечір, ніби це було 
вчора. Ми лежали на його нарах, точніше, він лежав, а 
я сидів, спершись на лікоть; обіч дрімав молодий 
ленінградський студент-медик з дівочим обличчям, який 
одного разу пошепки запитав мене у вбиральні, чи 
читав я «Повернення з СССР» Жіда, бо, судячи зі статей 
у совєтській пресі, це дуже цікава книга. У камері вже
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запалили світло, при столі сиділи моряки і грали в карти, 
а на нарах рядком -  як на двох групових катафалках -  
лежали совєтські Генерали, застиглі в позі нерухомої 
задуми. Павло Іванович поглядом показував мені 
кожного по черзі, ворушачи лише м’язами лиця і 
кидаючи, як екскурсовод у залі єгипетських саркофагів, 
короткі пояснення.

Про товстого єврея, який звично звісив ноги з нар і 
тихенько мугикав, він сказав: «Політичний комісар дивізії 
в Іспанії. Пройшов дуже важке слідство». Бороданя, що 
безперервно пихкав люлькою, охарактеризував як 
авіаконструктора і Генерала авіації, який саме нещодав
но оголосив голодування, вимагаючи перегляду судової 
справи «в ім’я інтересів совєтської авіаційної промисло
вості». У 1937 році всіх звинуватили в шпигунстві. На думку 
Павла Івановича, все це було великомасштабною 
німецькою провокацією. Німецька розвідка підсунула 
совєтській через нейтрального посередника сфабрико
вані докази, які серйозно дискредитували значну частину 
совєтських штабістів, що в різні періоди своєї служби 
якийсь час перебували за кордоном. Німці намагалися 
паралізувати совєтське командування, а російська 
розвідка жила в стані параноїдальної підозріливості після 
«змови Тухачевського». Якби війна з німцями вибухнула 
1938 року, Червона Армія мала би серйозно проріджені 
штабні резерви. Вибух другої світової війни вберіг 
арештантів від смертних вироків і різко пригальмував 
оберти слідчого колеса тортур. Від вибуху російсько- 
німецької війни вони чекали звільнення, повної реабілі
тації, поновлення у званнях і командирських посадах, 
виплати компенсації за проведені у тюрмі чотири роки. 
Десятилітні вироки, оголошені їм місяць тому після трьох 
з половиною років безперервного слідства, вони 
вважали простою формальністю, яка давала можливість 
зберегти обличчя НКВД.

Серед мешканців 37-ї камери вибух російсько- 
німецької війни не підлягав сумніву ще в листопаді 1940
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року; вони вірили в її переможний кінець і в те, що вона 
жодного дня не буде точитися на советській території. 
Після вечірньої переклички, коли до камери в’їжджав 
лоток із сиґаретами, сосисками і газетами, Павло 
Іванович, як наймолодший за віком і званням, 
видряпувався на стіл і вголос читав з «Правди» та 
«И з в є с т и й » ідентичні сообщения с западного фронта. Це 
була єдина впродовж дня хвилина, коли ґенерали 
пожвавлювалися і збуджено дискутували про шанси 
обидвох сторін. Мене вразило, що в їхніх висловлю
ваннях не було й тіні скарги, бунту чи мстивості, коли 
розмова торкалася військового потенціалу Росії: лише 
сум людей, яких відірвали від ремесла. Якось я запитав 
про це Павла Івановича. «У нормальній державі, -  
відповів він, -  існують люди задоволені, помірно 
задоволені і незадоволені. У державі, де всі задоволені, 
виникає підозра, що всі незадоволені. Так чи інак, ми 
становимо згуртовану цілість». Я добре запам’ятав ці 
слова.

Генерал Артамян, бородатий вірменин з авіації, 
вставав вечорами на кілька хвилин і його масивне тіло 
проробляло між рядами нар щось на зразок прогулянки -  
«щоб розім’яти кості». Після кожної прогулянки він знову 
лягав на старе місце і, тяжко посопуючи, робив кілька 
вдихів і видихів. Все це він виконував зі смертельною 
серйозністю і дивовижною пунктуальністю. Його вечірня 
гімнастика була для нас сигналом до вечері.

Коли я потрапив до 37-ї камери, минав третій день 
його голодування; на десятий день мого перебування 
в «пересилці» голодування ще тривало. Артамян зблід, 
прогулянки ставали щораз коротшими, його все частіше 
хапала задишка, і він заходився від кашлю після 
кожного першого пахкання люлькою. Він вимагав 
звільнення і реабілітації, покликаючись на свої заслуги 
і революційне минуле. Йому пропонували роботу під 
конвоєм на Ленінградському авіазаводі й окрему 
камеру в «Зимовому палаці». Кожних три дні перед
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полуднем наглядач приносив йому в камеру чудову 
передачу «від дружини», про яку він нічого не знав і 
яка найімовірніше також три з половиною роки жила 
на засланні. Артамян підводився з нар, пропонував усім 
у камері частуватися, а коли відповіддю була глуха 
мовчанка, викликав з коридору наглядача і в його 
присутності викидав увесь вміст передачі в парашу.

Попри те, що місце для спання мені визначили на 
землі біля параші, а отже, відразу ж біля його нар, він 
ані разу до мене не заговорив. Однак в останню ніч, 
коли неприродно жвавий рух у коридорі здавався 
провісником етапу, ми обоє не спали. Я лежав навзнак, 
з руками, сплетеними за головою, і наслухав, як за 
перепоною дверей наростає шум кроків, наче гуркіт 
готової розлитися ріки за греблею. Клуби диму з люльки 
Артамяна заступали тьмяве світло жарівки, занурюючи 
камеру в задушливий напівморок. Раптом його рука 
звисла з нар і почала шукати мою. Коли я, трохи 
підвівшись на постелі, подав йому руку, він мовчки 
запхав її під свою ковдру і притиснув до грудної клітки. 
Через полотняну сорочку я намацав огрубіння і вм’ятину 
на ребрах. Він повів ще вниз, нижче коліна -  те саме. Я 
хотів щось йому сказати, про щось запитати, але кам’яне 
обличчя, поросле мохом бороди, не виражало нічого, 
крім втоми і замислення.

Після півночі рух у коридорі посилився, чути було 
відмикання й замикання камер та монотонні голоси, які 
зачитували прізвища. Після кожного «єсть» ріка 
людських тіл здіймалася, вдаряючись здушеними 
шепотами об стіни. Нарешті відчинилися й двері нашої 
камери: Шкловський і я -  на етап. Коли, приклякнувши, 
я швидко збирав своє манаття, Артамян ще раз схопив 
мене за руку і міцно її потиснув. Він не сказав ані слова 
і не глянув у мій бік. Ми вийшли в коридор, прямо у 
натовп спітнілих і ще паруючих зі сну тіл, які боязко 
присіли навпочіпки під стінами, мов злиденне людське 
лахміття у стічній канаві.
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Ми зі Шкловським потрапили в один відсік 
«столипінського» вагону. Він розстелив собі на лавочці 
плащ і, всівшись у кутку, так весь час і сидів -  
випростуваний, мовчазний і суворий, в мундирі, 
защіпнутому під шию, з руками, сплетеними на колінах. 
Окрім нас, на верхніх відкидних полицях розсілися троє 
урок, які взялися грати в карти. Один із них, горила з 
пласким монгольським обличчям, розказав нам, перш 
ніж поїзд рушив зі станції, що в Ленінграді він нарешті 
дочекався п’ятнадцятилітнього вироку за те, що зарубав 
сокирою в печорському таборі кухаря, який відмовився 
дати йому додаткову порцію каші. Він говорив це 
спокійно, з ноткою гордощів у голосі, ні на мить не 
перериваючи гри. Шкловський сидів непорушно з 
примруженими очима, а я силувано засміявся.

Було вже, мабуть, дуже пізно, бо потяг, виринаючи 
з лісу, перетинав смуги сірого світла, що піднімалися 
над засніженими просіками, коли горила раптом кинув 
карти, зістрибнув з верхньої полиці і став перед 
Шкловським.

Давай шинель, -  крикнув урка, -  я програв її в
карти.

Полковник відкрив здивовані очі і, не змінивши 
пози, знизав плечима.

Давай, -  пролунав удруге оскаженілий вереск, -  
давай, а то глаза вьїколюї -  Шкловський поволі підвівся 
і віддав свій плащ.

Лише згодом, у таборі, я збагнув сенс цієї диво
вижної сцени. Гра на чужі речі належить до найпопуляр- 
ніших розваг серед урок, а головна її привабливість 
полягає в тому, що той, хто програв, мусить конфіскувати 
у стороннього глядача заздалегідь визначену річ. 
Колись, у тридцять сьомому, на зорі таборової розбудови 
Росії, грали на чуже життя, бо цінних речей ще не було; 
сидячи десь на протилежному кінці барака, політичний
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в’язень навіть не здогадувався, що засмальцьовані 
карти, які з ляскотом падають з висоти на маленьку 
дощечку, прилаштовану на колінах гравців, припеча
тують його долю. «Глаза виколю» було в устах урок 
найстрашнішою погрозою: два пальці правої руки, 
розчепірені у вигляді букви V, цілились прямо в очі 
жертви. Зброя проти неї була такою ж страшною: слід 
було блискавично приставити собі до носа і чола 
напружене ребро долоні. Розчепірені пальці розпорю
валися об нього, як хвилі об ніс судна. Інша справа, що 
горила мав небагато шансів здійснити свою погрозу: 
за якусь мить я зауважив, що йому бракує вказівного 
пальця на правій руці. Самокалічення руки чи ноги 
сокирою на пеньку було в тридцять сьомому -  особливо 
у лісоповальних бригадах -  найнадійнішим способом, 
перебуваючи на межі сил, потрапити до нормальної, 
людської лікарні. Внаслідок неймовірної безглуздості 
совєтського табірного законодавства в’язень, що 
вмирав від виснаження на роботі, був безіменною 
енергетичною одиницею, яка певного дня одним 
розчерком олівця викреслювалася з технічного плану; 
але в’язень, покалічений під час вирубки лісу, був лише 
пошкодженою машиною, яку чимшвидше відправляли 
на ремонт.

У Вологді мене єдиного забрали з відсіку. «До 
побачення», -  сказав я Шкловському і простягнув йому 
руку. «До побачення, -  відповів він, стискаючи її 
сердечно, -  бажаю вам повернутися до країни наших 
батьків».

Я провів ще одну добу у вологодській тюрмі, що 
своїми кутовими вишками і червоною стіною, яка оточує 
великий двір, нагадує середньовічний замок. У 
підземеллі, в маленькій камері з отвором завбільшки з 
голову замість вікна, я спав на голій земляній долівці 
серед довколишніх селян, які не відрізняли дня від ночі, 
не пам’ятали пори року і назви місяця, не знали, як 
довго вони сидять, за що сидять і коли вийдуть на

37



свободу. Дрімаючи на своїх кожухах -  одягнуті, взуті й 
немиті -  вони в гарячковому напівсні марили про сім’ї, 
домівки й худобу.

Наступної ночі перед світанком я з іншим етапом 
доїхав до станції Єрцево під Архангельськом, де на нас 
уже чекав конвой. Серед гавкання вівчарок і покрику
вання охоронців ми висипалися з вагонів на скрипучий 
сніг. На побілілому від морозу небі ще блимали останні 
зірки. Здавалося, вони от-от згаснуть, і густа ніч випливе 
з нерухомого лісу, щоб поглинути миготливий настил 
неба і рожевий світанок, зачаєний у холодних пломенях 
вогнищ. Однак за першим поворотом дороги на 
горизонті з ’явилися чотири силуети «лелек» на 
обмотаних колючим дротом дибах. У бараках горіли 
світла, а на корбах, які аж тріщали від морозу, 
побрязкували криничні ланцюги.

38



Нічні лови

Совєтським в’язням сьогодні, мабуть, уже невідоме 
слово произвол, останні дні панування якого у більшості 
російських таборів припали на кінець 1940 року. Якщо 
говорити коротко, воно означає, що обгородженою 
дротом табірною зоною від пізнього вечора до світанку 
керують в’язні.

Загалом «піонерський» період совєтських таборів 
праці тривав -  із невеликими відхиленнями, залежними 
від місцевих умов, -  від 1937 до 1940 року. Тридцать 
седьмой у свідомості старих російських в’язнів, які мали 
щастя пережити роки Великої Чистки і «будівництва 
соціалізму в одній, окремо взятій країні», заснованого 
на масовому використанні примусової праці, означав 
дату, подібну до народження Христа у свідомості 
християнина чи руйнування Єрусалиму в уяві орто
доксального єврея. «Це було в тридцять сьомому», -  ці 
слова, промовлені сповненим жаху і ще не зарубцьо- 
ваного страждання шепотом я постійно чув, прибувши 
до табору -  так, ніби йшлося про рік голоду, мору, 
епідемії, пожарищ і громадянських воєн. У револю
ційному календарі існує ціла низка таких переломних 
історичних подій, яких однак -  відповідно до стилю 
нової ери -  назагал не називають разом із датами. Для 
дуже старих людей поворотним пунктом є Жовтнева 
революція, і саме вона з великою дозою слушності 
могла би слугувати початком Нової Ери, від якого, 
вживаючи слова «до» і «після», можна вести відлік 
усього, що будь-коли трапилося в історії людства. При 
цьому, залежно від позиції мовця, «до» і «після» 
означають або злидні і добробут, або добробут і злидні. 
Але в обох випадках усе, що діялося в Росії до штурму
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Зимового палацу в Петербурзі, однаково тоне в 
доісторичній напівтемряві. У молодших людей (я, 
зрозуміло, весь час говорю про табори) відлік часу 
інакший. Для них «за царя» означає винятково «злидні, 
рабство і гніт», а «за Леніна» -  «бельїй хлеб, сахар и 
сало». Ці верстові стовпи, встановлені у примітивній 
історичній свідомості переважно завдяки розповідям 
батьків, до археолога з капіталістичної планети часом 
промовляють іншими написами: після періоду почат
кового щастя настає період Голоду і Колективізації, який 
не помилував жодної родини на Україні; слідом за 
роками Свободи й Ентузіазму йдуть роки Терору і Страху, 
позначені періодичними катаклізмами Загальних 
Чисток і прошиті прізвищами Кірова, Ягоди, Єжова, 
Зінов’єва, Каменева, Троцького і Тухачевського. 
Зморщена від невидимих струсів земна кора збира
ється тоді у зримі гірські пасма, з яких стікають униз 
потоки крові і сліз. Після кожного такого кривавого 
зрошування на ялових гірських схилах виростає нова 
Влада, а порожнечі між циклічними гірськими хребтами 
заповнює -  з більшою або меншою інтенсивністю -  
Капіталістичне Оточення. Сталін здіймається над 
Післяленінською Епохою, як жорстокий Верховний 
Жрець, що викрав з вівтаря богів святий вогонь 
революції.

Мої перші табірні товариші, агроном Поленко і технік 
зв’язку з Києва Карбонський (перший був засуджений 
за саботаж колективізації, а другий за листування з 
родичами в Польщі) якраз належали до недобитків 
Старої Ґвардії тридцять сьомого року. З їхніх розповідей 
випливало, що каргопольський табір -  який на момент 
мого прибуття складався з кільканадцяти участков, 
розкиданих в радіусі кількадесяти кілометрів, і сумарно 
нараховував близько тридцяти тисяч в’язнів -  заклали 
чотири роки тому шістсот в’язнів, висаджених однієї ночі 
поблизу станції Єрцево в незайманій архангельській 
тайзі. Умови були важкі: взимку мороз доходив до
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сорока градусів за Цельсієм (що в цій місцевості не 
рідкість), харчування не перевищувало трьохсот грамів 
чорного хліба і миски гарячої юшки на добу, жили вони 
у шалашах з ялинових гілок, збитих по кілька довкола 
постійно палаючого вогнища; лише озброєна охорона 
мешкала в маленьких пересувних будиночках на 
полозах. В’язні почали свою роботу з того, що 
розчистили малий зруб і звели посеред галявини 
невеликий лікарняний барак. Власне тоді виявилося, 
що самокалічення на роботі дає привілей провести 
кілька тижнів під справжнім дахом, з якого не тече талий 
сніг, поблизу червоної від жару залізної пічечки; але 
кількість нещасних випадків на роботі була такою 
великою, що поранених майже щодня доводилося 
відвозити саньми до лікарні в Няндомі, віддаленій на 
кількадесят кілометрів від Єрцева. Водночас страхіт
ливо росла смертність. Першими почали вмирати 
польські і німецькі комуністи, які втекли з рідних країн, 
шукаючи в Росії порятунку від в’язниці. Дивитися на 
смерть поляків було -  на думку двох моїх товаришів -  
набагато страшніше, ніж спостерігати гарячкову, 
передсмертну маячню німців. Польські комуністи 
(переважно євреї) вмирали раптово, як птахи, що в 
морози падають з гілок, або радше як глибоководні 
океанічні риби, що розриваються від внутрішнього тиску, 
коли їх витягають з-під багатоатмосферного пресу води 
на поверхню. Короткий напад кашлю, ледь чутне 
захлинання -  і кінець. Маленька біла хмарка пари на 
мить зависала у повітрі, голова важко падала на груди, 
руки конвульсивно стискали дві кульки снігу, і більш 
нічого. Жодного слова. Жодного прохання. Після них 
прийшла черга на українців і «нацменів» (жителів 
Середньої Азії, тобто казахів, узбеків, туркменів і 
киргизів). Найкраще трималися корінні росіяни, 
прибалти і фіни (котрі, як відомо, прекрасно валять ліс), 
тож їм на сто грамів хліба і додатковий черпак юшки 
підняли денну пайку. У перші кілька місяців, коли

41



високий рівень смертності і примітивні табірні умови не 
дозволяли охороні вести точний облік ув’язнених, у 
шалашах часто по кілька днів тримали заледенілі трупи, 
дістаючи на них у бригадах хліб і талони на юшку. Бараки 
росли на галявині, вже обгородженій колючим дротом, 
а бригади лісорубів, підкріплені свіжими надходжен
нями з в’язниць, дедалі глибше вгризалися в ялинову 
тайгу, позначаючи свій слід померлими і дерев’яним 
настилом для автомобілів і саней. Збудований він так: 
на невисокому насипі міцно збиті ялинові дошки 
утворюють щось на кшталт тротуару для перехожих, а 
прикріплені зверху дві напівкруглі балки тягнуться 
паралельними лініями на ширині автомобільної осі або 
на відстані між полозами саней; колеса чи полози 
повільно рухаються настилом обабіч дерев’яних рейок, 
які не дають їм зіслизнути в сторони; кожних кількадесят 
метрів настил у двох місцях перерізаний на довжину 
звичайної вантажівки і насаджений на своєрідну цапфу, 
що дає можливість розвертатися. У 1940 році Єрцево 
вже було великим центром каргопольської дерево
обробної промисловості з власною продовольчою 
базою, з власним тартаком, з двома залізничними 
гілками і власним містечком за межами зони для 
адміністрації і табірної охорони. Все це було збудоване 
руками в’язнів.

Тих давніх, «піонерських» часів сягає також традиція 
произвола. Коли ще не було складів, де на ніч закривали 
після роботи гострі інструменти в’язнів (пилки, сокири, 
тесаки), а контроль охорони в темряві не сягав далі 
кінчика багнета чи вістря прожектора, частина 
інструментів кочувала вечорами до бараків.

Перші партії урок, які прибули до табору в 1938 році, 
використали цю ситуацію, щоб проголосити в зоні від 
смеркання до світання невелику «республіку в’язнів» 
із власними таємними судилищами. Жоден охоронець 
не наважувався з’являтися між бараками вночі, навіть 
якщо до його вух долинали жахливі передсмертні

42



стогони і крики політичних в’язнів: ніколи ж не було 
відомо, з-за якого барака вигулькне і розтрощить йому 
чоло важкий обух сокири. Оскільки денні розслідування 
майже завжди давали мізерні результати, політичні 
організували власні відділи самооборони, і кажуть, що 
ця громадянська війна між деґрадованими пролета
рями та революційною інтелігенцією тривала, поступово 
затихаючи, до початку 1939 року. Тобто до моменту, коли 
новочасні технічні пристрої і посилені штати охорони 
дозволили нарешті НКВД перехопити ініціативу в свої 
руки. У 1940 році залишкові форми «республіки в’язнів» 
існували вже тільки для того, щоб полегшити уркам нічні 
лови на новоприбулих жінок: півтора року тому в таборі 
поставили перший жіночий барак. Тут треба віддати 
належне НКВД, яке загалом дивилося на цей хресний 
нерест крізь пальці, але дозволяло полювання тільки 
в зоні: двері жіночого барака знаходилися на відстані 
прицільного пострілу з вишки. Новоприбулих жінок старі 
лагерницьі, як правило, попереджали про небезпеку, 
але траплялося, що ті не йняли попередженням віри. 
Складені наступного дня після нещасного випадку 
скарги зустрічалися на вахті кпинами, та й, зрештою, 
якій розважливій жінці хотілося наражатись у таборі на 
безжальну, сліпу помсту урок? Вона відразу на вході 
довідувалася, якими є правила боротьби за виживання 
в таборі, й інстинктивно підкорялася їм: не виходила з 
барака потемки або шукала собі впливового покрови
теля серед переслідувачів. На початку 1941 року нічні 
лови також були приборкані НКВД. Одним стало жити 
трохи стерпніше, іншим -  ужасно скучно.

Прибувши до табору, я проспав день у спорожнілому 
бараку, а під вечір, коли мене почала трясти лихоманка 
і я відчув гарячку, поволікся за порадою старого попа 
Дімки в лазарет. Дімка -  як безногий і старий він 
залишався черговим у бараку -  по-дружньому порадив 
мені не відступати від лікаря, поки той не скерує мене 
до лікарні. «Після в’язниці, -  сказав він, -  людині
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спочатку належиться відпочинок перед тим, як братися 
до чесної праці». На слові «чесної» ми обоє розсміялися. 
Піп стукнув себе по протезі дерев’яним коромислом, 
закинув його на плечі і підчепив залізними гачками два 
відра з землі. В його бездіяльному житті пробила 
найважливіша впродовж дня година. Він уже 
відшурував підлогу, докинув дров до пічки, і тепер 
вирушав по окріп для пиття і «хвою» -  темно-зелений 
відвар із соснових голок, який нібито допомагав від 
авітамінозу. Дуже небагато хворих на цингу отримували 
в таборі від лікаря талони на цинготное питание. Під цією 
назвою малася на увазі велика ложка овочевої січки -  
переважно з цибулі, моркви, брукви і буряків. Майже 
завжди домагання «цинготного» були боротьбою за 
додаткову ложку їжі, а не за ліки.

У зоні вже сутеніло, але було затишно і майже 
погідно. Над бараками підносилися перші дими, 
обмітаючи широкими плюмажами навіси дахів, обмерзлі 
віконні шибки тліли брудним світлом, як анемічне осіннє 
сонце, що заходить за непрозору пелену хмари, а на 
горизонті -  скільки сягнеш оком -  тягнулася чорна стіна 
лісу. Доріжки в таборі були зроблені з дошок, паралельно 
покладених по дві. їх щоденно чистили попи, особлизо 
після щедрих на сніговії ночей, відкидаючи дерев’яними 
лопатами сніг на два боки і навалюючи кучугури, які 
деколи сягали пояса. Увесь табір виглядав як 
велетенське глинище, іннервоване сіткою вузьких 
каналів для вагонеток. Відхилені ворота на вахті вже 
чекали на повернення перших бригад з роботи. На 
високому помості біля кухні стояла черга позшиваних 
з лахміття тіней у вушанках і велетенських постолах, з 
яких стирчали обв’язані мотузками ноги, і нетерплячим 
брязкотом казанків нагадувала про себе кухареві.

Лазарет містився в маленькому будиночку неподалік 
жіночого барака. За перегородкою з фанери чергували 
лікар і лекпом, а в кутку біля дверей сидів за столиком 
обдертий і зарослий старець у дротяних окулярах і
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лагідним поглядом маленьких очей вітав кожного, хто 
заходив, щоб за хвилину з неприхованою радістю 
внести його до списку пацієнтів. Він був тут як вдома, 
бо не лише гарним, каліграфічним почерком записував 
прізвища відвідувачів і постійно підкидав розколені 
кругляки до печі, але й зі смішною серйозністю 
випитував симптоми хвороби, вигукував, пропхавши 
кудлату голову за двері перегородки: «Татьяна Павловна, 
кажется, серьезньїй случай» і, повертаючись до свого 
столу, із задоволенням помішував дерев’яною ложкою 
залишки юшки, які грілися у маленькій бляшанці на 
краєчку пічки. Милий жіночий голос незмінно відповідав: 
«Матвей Кириллович, будьте любезньї подождать», -  і 
старий жестом заклопотаного сановника розводив 
руками. Ці рештки незвичної, навіть перебільшеної 
ввічливості можна зустріти в таборах лише у старших 
людей.

Серед тих, хто чекав на прийом, переважали 
«нацмени». Вже у приймальні тримаючись за животи, 
вони на порозі перегородки вибухали жалібним 
скавчанням, в якому болісні стогони неможливо було 
відрізнити від дивацько ламаної російської. Від їхніх 
хвороб ліків не існувало, тож їх вважали невиліковними 
симулянтами. Вони вмирали від туги за рідним краєм -  
від голоду, морозу й одноманітно білого снігу. їхні 
примружені вузькі очі, не звиклі до північних краєвидів, 
постійно сльозилися і заростали на повіках жовтою 
смужкою гною. У рідкісні вільні від праці дні узбеки, 
туркмени і киргизи збиралися у спільному кутку барака, 
святково вдягнуті в кольорові халати з шовку і 
візерунчасті тюбетейки. Ніколи неможливо було 
відгадати, про що вони розмовляють із таким пожвав
ленням -  жестикулюючи, перекрикуючи один одного і 
сумно похитуючи головами, але напевно не про табір. 
Дуже часто пізнього вечора, коли старші вже відходили 
до своїх бараків, молодші парами ще залишалися на 
спільних нарах і годинами гладили мовчки один одного
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по шиях, обличчях і спинах, обтягнутих шовковим 
полотном. Це виглядало, як повільно наростаючий 
спазм: рухи ставали все повільнішими і дерев’яними, а 
затуманені очі ціпеніли. Не знаю, як закінчувалися ці 
нічні пестощі, і ніколи не бачив «нацменів», зайнятих 
чоловічим коханням, але за час мого півторарічного 
перебування в таборі через Єрцево пройшла тільки 
одна туркменка. В «нацменському» кутку група старців і 
молоді з почестями привітала її, а перед настанням ночі 
відпровадила до жіночого барака; наступного дня вона 
пішла з етапом.

Тетяна Павлівна справді виявилася милою, вже 
сивіючою жінкою і, переконавшись, що у мене дуже 
висока температура, швидко виписала мені направ
лення до лікарні. «Однак це ще не все, -  сказала вона 
на прощання, -  іноді треба дуже довго чекати на вільне 
ліжко». Коли я увечері повертався до барака по речі, в 
зоні вже було темно. Вузькими доріжками полапки 
пересувалися «курячі сліпці», обережно намацуючи 
вкриті льодом дошки ґумовими бахілами, а чорну 
заслону повітря -  тремтячими пальцями рук. Щомиті 
хтось падав у снігову кучугуру і випорпувався з неї, 
розпачливо рухаючи всім тілом і тихо благаючи про 
допомогу. Здорові в’язні байдуже оминали такого і 
швидко йшли вперед, втупивши погляд в освітлені вікна 
бараків.

У лікарні я лише одну ніч пролежав у коридорі, а 
потім уже два тижні в палаті на чистому ліжку, і пригадую 
цей період як один із найкращих у моєму житті. Шкіра, 
яка за рік відвикла від білої постелі, здавалося, 
полегшено дихає усіма порами, глибокий сон занурив 
мене у гарячкову маячню і спогади, як у копицю 
пахучого сіна. Так я спав цілу добу. Обіч мене лежав 
рослий чоловік, хворий на «пелагру». Я не можу 
пояснити, у чому полягає ця хвороба, але знаю, що її 
прояви -  це випадання волосся й зубів, затяжні напади 
меланхолії, а ще, кажуть, грижа. Щодня вранці мій сусід
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після пробудження відкидав ковдру і впродовж кількох 
хвилин зважував на долоні свої яєчка. Лікували його 
виключно шматочками маргарину завбільшки з 
сірникову коробку, які він діставав на сніданок разом 
із порцією білого хліба. «Пелагрики» ніколи вже 
остаточно не одужували; після виписки з лікарні їх 
переводили в барак для непрацюючих, де вони 
отримували зменшену порцію харчів і могли цілими 
днями нерухомо лежати на нарах; цей барак називався 
слабосилка, але більш влучно про нього говорили у 
таборі як про «морг» або «трупарню». Під час перебу
вання в лікарні я сердечно подружився з медсестрою, 
надзвичайно самовідданою й енергійною росіянкою з 
Вятки, яка відбувала десять років як донька «контррево
люціонера»; її батько від 1937 року сидів (якщо ще жив) 
у закрьітихлагерях, невідомо де і в яких умовах, бо був 
позбавлений права листування. Сестра Тамара 
подарувала мені на прощання три книжки: «Вопроси 
ленинизма»  Сталіна, «Сочинения» Грибоєдова і 
«Фольклор Республики Коми». Окрім «Записок з 
Мертвого дому» Достоєвського, це було єдине, що я потім 
намагався читати в таборі у вільні від роботи дні.

Повернувшись у барак, я дістав звільнення ще на 
три дні, тож мав досить часу, щоб поміркувати про 
майбутнє. Теоретично існували три можливості: мене 
призначать у бригаду лісорубів або відішлють етапом 
на інший лагпункг, або ж, нарешті, я сам спробую подбати 
про свої справи. З них дві перші були найгіршими. 
Робота в лісі від світанку до сутінків по пояс у снігу хоча 
й не була непосильною для здорового мужчини, але 
мене жахав маршрут -  по шість кілометрів туди й назад 
через засніжені буреломи і вовчі ями; у в’язниці в мене 
так спухли ноги, що я ледве міг вистояти в черзі на кухні. 
З розповідей в’язнів я до того ж зробив висновок, що 
Єрцево -  це найкращий лагпункг у Каргопольському 
таборі, а до інших -  особливо до Алексєєвки-2 -  
висилають в основному поляків на повільну смерть.
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Отож, послухавши поради Дімки, який досі був моїм 
найвірнішим другом і батьком, я продав урке з бригади 
вантажників офіцерські чоботи за пристойну ціну -  900 
грамів хліба -  і того ж вечора дістав відповідь, що 
«начальство» погоджується зарахувати мене у 42 
бригаду й наказує з’явитися на складі для отримання 
тілогрійки, вушанки, ватяних штанів, рукавиць і валянок 
«першого сорту» (нових або ледь зношених), інакше 
кажучи, повного комплекту одягу, який належиться 
тільки «ударним» бригадам в’язнів. Утаємничений 
Дімкою, я вже знав, що робота вантажника на 
продовольчій базі має свої плюси і мінуси. Справді, 
працювати там не раз доводиться по двадцять годин 
на добу -  залежно від кількості вагонів на залізничній 
гілці, -  а норма дванадцятигодинного робочого дня 
становить 25 тонн муки в мішках або 18 тонн вівса без 
мішків на людину при віддаленості вагонів від складу 
25 метрів, але база знаходиться тут же за зоною і часом 
можна вкрасти щось їстівного. «Попрацюєш, -  казав мені 
Дімка, -  але й поїси. А в лісі погрієшся трохи біля 
вогнища -  і здохнеш з голоду. Кори не вгризеш, а хвої 
я тобі, синку, приготую». Отож, принаймні наразі, я був 
врятований. Лежачи на верхніх нарах біля вікна, я 
приглядався до 42-ї «інтернаціональної бригади». Вісім 
найліпших місць у кутку барака займала Згуртована 
шайка урок з віспуватим українським бандитом Ковалем 
на чолі. Решта -  комуністична збиранина з усієї Європи 
і один китаєць.

Близько півночі -  о цій порі Дімка зазвичай ще раз 
вставав, щоб вибрати з помийного відра голови 
оселедців, з яких він варив собі на обід юшку, -  Коваль, 
що лежав на животі біля вікна, прилипнувши лицем до 
шиби, раптом зірвався з нар і кількома посмиками 
розбудив своїх товаришів. За мить усі восьмеро 
зібралися біля відмерзлого кружальця в шибі, 
вдивляючись у зону, хаотично пошепталися і рушили 
до виходу. Все це тривало щонайбільше хвилину,
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протягом якої я примружив повіки і кілька разів, наче 
крізь сон, глибоко дихнув. У бараку панувала цілковита 
тиша; на двох рядах верхніх і нижніх нар тісно лежали 
нероздягнені в’язні й астматичними ковтками жадібно 
хапали розігріте повітря. Ледь останній урка зник за 
дверима, я перевернувся на живіт і швидко вихухав 
маленький отвір у віконному льодяному папоротнику. 
На віддалі ста метрів від нашого барака зона плавно 
спадала вгнутою мискою і знову підіймалася далеко 
позаду, за дротами табору. Сусідні бараки стояли по 
берегах миски, закриваючи вахту і всю верхню частину 
зони. Відносно добре заглиблення було видно лише з 
вершини найближчої «вишки», але якщо охоронець 
сидів обличчям до табору, спершись об стінку оглядової 
башти, то він міг бачити тільки віддалену частину схилу. 
Зі сторони лікарні через спорожнілу зону в напрямку 
жіночого барака йшла висока дівчина, і якби вона 
захотіла скоротити собі шлях, щоб не йти вздовж 
протилежних дротів, то мусила б навскіс перетнути 
передній край миски. Вісім тіней безшелесно розбіглися 
лівим берегом впадини і наставили ятір на виходах 
поперечних стежок, відразу за розташованими віялом 
бараками. Дівчина йшла просто в серцевину пастки. У 
тиші зануреного в сон табору починалися нічні лови.

Дівчина вже йшла доріжкою на рівні нашого барака, 
по стегна закрита сніговими кучугурами. Здалека було 
видно тільки, що вона широка в плечах, а її кругле лице 
замотане в хустину, кінець якої розвівався за спиною 
хвостом повітряного змія. Вона ще не дійшла до 
повороту стежки, коли з-за рогу вигулькнула перша тінь 
і заступила їй дорогу. Дівчина здригнулася, зупинилася 
і тихо скрикнула. Тінь спритно підскочила їй до горла, 
однією рукою вхопивши за шию, а другою заткавши рот. 
Дівчина дугою вигнулася назад і, відірвавши ліву ногу 
від землі, всадила коліно в живіт нападника, а двома 
руками вчепилася в його підборіддя, з усіх сил 
відпихаючи від себе велетенську пику у вушанці. Тінь
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вправно замахнулася лівою ногою і сильним ударом, 
як серпом, підтяла опорну ногу дівчини. Обоє звалилися 
в снігову кучугуру саме тієї миті, коли решта семеро 
підбігли з двох боків на допомогу.

Тримаючи за руки і голову з розпущеним волоссям, 
її потягли в западину на засипану снігом лавку, що 
чорніла рискою спинки на віддалі двадцяти метрів від 
барака. Першого вона зустріла дикими ударами раптом 
вивільнених із залізного затиску ніг, але швидко знову 
затихла, придушена закинутою на голову спідницею і 
здоровезною лапою Коваля, якою він крізь полотно 
притискав її обличчям до лавки. Перший пришпилив 
одним коліном її праву ногу до спинки лавки, а другим 
вперся у внутрішній бік завислого в порожнечі стегна, 
яке спазматичним рухом намагалося зімкнутися, як 
стулка завіси. Поки двоє по боках тримали її за руки, 
перший, приклякнувши, здирав з неї труси і спокійно 
розщіпав на собі штани. За мить її тіло конвульсивно 
заколисалося, так що Коваль мусив у такт нерівним 
здриганням трохи попускати розчепірений намордник 
своєї долоні на її голові. Другий і третій вже мали 
полегшене завдання і, заохочені раптовим спокоєм її 
тіла, намагалися нетерплячими руками відшукати в 
зім’ятому клубку спідниці і блузок її груди. Однак на 
четвертому їй вдалося звільнити голову від послаб
леного тиску пальців Коваля, і в морозній тиші зони 
розлігся короткий горловий крик, набряклий сльозами 
і здушений суконним кляпом. З найближчої «вишки» 
заспаний голос крикнув: «Ребята, что же ви, стида 
человеческого у вас нет». її стягнули з лавки і, як шматяну 
ляльку, поволочили за барак, до вбиральні. На схилі, 
видимому через отвір у замерзлій шибі, спорожніло: 
лише довкола лавки обабіч доріжки утворилася глибока 
вирва з вертикальними стінами снігу, подібна до 
витоптаної клумби. За якусь годину семеро повернулися 
в барак. І відразу ж через своє «вічко» у шибі я побачив 
Коваля, який відпроваджував дівчину до жіночого
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барака. Вона йшла повільно, заточуючись і спотика
ючись на доріжці, з перехиленою набік головою і 
схрещеними на грудях руками, підтримувана за талію 
міцною рукою свого супутника.

Назавтра увечері Маруся прийшла до нашого 
барака. Вона ще мала сліди засохлої крові на обличчі і 
синці під очима, але у кольоровій спідниці і білій 
гаптованій блузці з чистого льону, в якій вільно 
колисалися великі, мов буханки хліба, груди, виглядала 
гарно. Сіла, ніби нічого й не сталося, на нарах у Коваля 
спиною до решти урок і, притулившись до нього, тихенько 
шептала йому щось на вухо, зі сльозами на очах цілуючи 
його в рябі щоки і руки. Коваль спочатку сидів наїжачений 
і з-під низького лоба крадькома кидав розгублені 
погляди на товаришів, але врешті-решт змилостивився. 
Вона залишилася на ніч, весь час вириваючи нас із 
гарячкової, напівсонної маячні словами найніжнішого 
кохання, змішаними зі стогонами болю і рівномірним 
сопінням Коваля. З барака вона вискочила перед 
світанком, а за нею, похитуючись на непевних ногах, 
обережно ступав одурілий і вчаділий коханець. Відтоді 
вона вже приходила щодня і часто перед настанням ночі 
сильним голосом, що наприкінці кожного рядка 
переходив у пискляве голосіння, співала частушки про 
хлопця, який «ходитвозледома моєю», і про те, як «хорошо 
тому живеться, кто с молочницей живет». Вона залиши
лася в нашому таборі водовозом, і нам усім подобалося її 
широке, попечене морозом лице, розвіяне вітром світле 
волосся і роздуті ніздрі, коли вона, сидячи верхи на бочці, 
впиралася носками валянок у поперечки саней і 
поганяла коня гучними лясканнями батога або нервовим 
смиканням віжок. Поза зоною, куди її пускали по воду як 
бітовую, вона часом діставала кілька яскравих картинок 
чи кольорових витинанок і увечері оздоблювала ними 
брудну стіну над нарами свого коханого.

Тим часом у бригаді від тієї пам’ятної хвилі нічних 
ловів усе зіпсувалося. Коваль ходив на роботу
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напівпритомний і сонний, його криві ноги вгиналися 
під тягарем мішків, він часто пропускав свою чергу у 
вагоні і навіть кілька разів упав з помосту на рейки. 
Китаєць Ванґ якось під час перерви в маленькій 
сторожці натякнув, що «треба б одного коня в запрягу 
замінити», але сімка урок спопелила його розлюченими 
поглядами. Однак ми зауважили, що й вони замовкають 
і зневажливо усміхаються, як тільки Коваль підходить 
до них на перекур. Тож він тримався збоку, їв сам з 
окремого казанка, а після вечері натягав мої офіцерські 
чоботи, одягав святкову вишиванку і з цигаркою в зубах 
лягав на нари, прислухаючись, чи з дороги до кухні не 
долине плюскіт води, розколисаної в останній денній 
бочці.

Котрогось вечора, коли Маруся, яка ні до кого в 
нашому бараку не озивалася, звично сиділа біля 
Коваля, обійнявши його за талію сплетеними руками, 
один із урок легенько штовхнув її в спину і сказав їй 
кілька слів. Дівчина повільно розплела долоні, 
повернула голову і прошила його ненависним 
поглядом; потім різко підірвалася всім тілом уперед і з 
блиском смертельно пораненого звіра в очах плюнула 
йому прямо в обличчя. Засліплений урка відступив 
назад, витер лівим рукавом лице і, розчепіривши два 
пальці правої руки, розмахнувся для удару. У цю мить 
Коваль кинувся на нього з нар, як яструб. Вони трохи 
поборсалися, а коли їх розтягли, на Коваля з-під лоба 
дивилося сім пар ворожих очей. Він повернувся до 
зіщуленої в кутку Марусі, обсмикнув на собі подерту 
сорочку і голосом, від якого терпла шкіра, процідив 
крізь заціплені зуби: «Лягай, суко, і роздягайся, бо 
задушу». А потім до товаришів: «Берите, братцьі».

Першим підійшов обпльований урка. Маруся 
впускала їх у себе без спротиву, м’яко розсуваючи 
стегна, клала долоні на розгойдані зади і не захища
лася навіть від нестямно метушливих рук, які місили її 
груди. ЇЇ широко розплющені очі на звішеному з нар

52



обличчі вперто вдивлялися в Коваля, який сидів при 
столі, а її бліді губи тихо шепотіли: «Прости, Тимоша, 
прости». Коли вона, виходячи з барака, ще раз глянула 
на нього сповненим безмежного і розтоптаного кохання 
поглядом, Коваль не зрушив з місця. Після її відходу в 
повітрі ще довго стояв різкий'запах поту, сперми і хвої.

Через три дні Маруся за власним проханням пішла 
від нас з етапом в'язнів до Островного, а серед восьми 
урок у бригаді знову запанувало братство по зброї, не 
збурене до самого кінця мого перебування в таборі 
жодними рудиментами людських почуттів.
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Праця

День за днем

О пів на шосту ранку двері барака з тріском 
відчинялися і серед тиші, яка переривалася лише 
останніми сонними зітханнями, розлягався голосний 
вигук: «Подьем/». За якусь хвилю разводчик -  в’язень, 
що відповідав за виведення бригад на роботу -  
швидким кроком проходив уздовж нар, шарпаючи тих, 
хто ще спав, за ноги. В’язні важко переверталися на 
нарах, сонним рухом руки відкидали бушлати з голів, 
піднімалися так повільно, ніби їхні тіла оплутували 
невидимі мотузки і, стогнучи від болю, знову падали на 
леговища. Тепер вздовж нар повільно проходив 
дневальньїй і шептав монотонним голосом: «Ребята, на 
работу». Його обов’язком було поставити барак на ноги 
до відкриття кухні. Однак робив він це, на відміну від 
разводчика, м’якше і ввічливіше, як людина, котра, сама 
не працюючи, випихає інших до праці і котрій найнижчий 
статус слуги рабів не дозволяє бути брутальним, як це 
заведено у вільних людей та їхніх табірних уповноважених.

Ці кілька хвилин нерухомого лежання мешканців 
усіх бараків на нарах після «підйому» були своєрідною 
формою вранішньої молитви для в’язнів. Вона 
обов’язково починалася з матюків, а закінчувалася 
майже завжди сакраментальним виразом: «9х, надоела 
жизнь». Повторюваний щоденно на всіх нарах -  чутний 
з боків, знизу і згори -  він став для мене врешті-решт 
чимось на зразок пронизливої скарги, в якій містилося 
все, що в’язень умів і міг сказати про свою смерть 
заживо. В інших країнах і умовах місце цього короткого 
вигуку розпачу займає справжня молитва або викреслю
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вання одного дня терміну ув’язнення; цілком зрозуміло, 
що людина, позбавлена усього, крім надії, починає день 
зі звертання до неї своїх перших думок і прохань. Але 
ж як могли це робити люди, у яких відібрали навіть 
надію? Жоден із совєтських в’язнів не міг напевно 
знати, коли закінчиться термін, бо з власного досвіду 
пам’ятав тисячі випадків, коли його продовжували ще 
на десять років єдиним розчерком пера Особого 
Совещания НКВД в Москві. Тільки люди, які коли-небудь 
сиділи в тюрмі, здатні зрозуміти всю жорстокість того 
факту, що за півтора року перебування в таборі я 
заледве кілька разів бачив в’язнів, котрі вголос 
відраховували роки, місяці, тижні і дні до закінчення 
терміну. Це була ніби мовчазна угода з метою непрово- 
кування долі. Чим менше говорилося про вироки, чим 
менше було надій повернутися на свободу, тим 
правдоподібнішим видавалося, що «цього разу» все 
піде добре. Роздмухування надії містило в собі 
страхітливу небезпеку розчарування. Отже, у цьому 
мовчанні, подібному до табу, яке оточує мстивих божків 
у негритянських племенах, покірність змішувалася з 
тихою і стійкою готовністю до найгіршого. В’язень, не 
озброєний ними, сприймав несподіванку як смертельний 
удар. У липні 1941 року, через два тижні після вибуху 
російсько-німецької війни, я сам був свідком, як старого 
залізничника з Києва -  Пономаренка, що відсидів 
повних десять років у всіх можливих совєтських таборах 
і єдиний з-поміж нас говорив про наближення 
звільнення й самовпевнено відкидав будь-які побо
ювання, у день закінчення терміну викликали за зону й 
оголосили бессрочное продовження. Коли ми поверну
лися з роботи, його вже не було серед живих: помер у 
бараку від сердечного нападу. Пізніше Дімка нам 
розповідав, що Пономаренко повернувся з Третього 
відділу блідий та постарілий на свої десять даремно 
відкалатаних років і мовчки ліг на нари. На всі 
запитання він відповідав: «жизнь пропащая», -  і (старий
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більшовик!) то беззвучно молився омертвілими губами, 
то бився сивою головою Об дошки нар. Помер він між 
четвертою і п’ятою пополудні, коли Дімка, як завжди, 
вийшов по хвою й окріп. Можна лише здогадуватися, 
що діялося в його серці, але напевно, крім розпачу, 
болю і безсилого гніву, його пройняло також відчуття 
жалю через свою легковажну довіру до надії. За мить 
до смерті він ще, мабуть, оглянувшись назад на 
змарноване життя, гірко докоряв собі за те, що 
роздратував долю бездумною довірливістю. В бараку 
після цього випадку звучало більше слів засудження, 
ніж співчуття. Страждав -  це правда, та чи не був сам 
собі винен? Чи не грався з вогнем, щодня невимушено 
оповідаючи про близьке звільнення? Чи не врік свободу 
замість спокійно чекати вироку провидіння? Адже він 
не був зеленим новачком: на власні очі у 1936 році 
бачив, як люди перерізали собі на руках вени, коли о 
4-й пополудні мали вийти на свободу, а о 12-й з Москви 
прийшло розпорядження, яке скасовувало систему 
зарахування двох днів вироку за кожен день стаханов- 
ської праці! Він сам розповідав це, підсміюючись, бо 
здоровий глузд наказував йому завжди працювати 
лише стільки, скільки було треба, щоб день зарахували 
за день. А тепер?.. А тепер йому не зарахували 3650 
днів витривалої, чесної праці. Чи не було це справедли
вою карою за зневажання законів табірного життя?

І все пішло по-старому: місце Пономаренка зайняв 
новий в’язень, місце довіри до закону -  старий 
забобон, а місце щоденної арештантської молитви -  «зх, 
жизнь надоела!» -  єдині слова, якими дозволено було 
в таборі висловлювати безнадію, не провокуючи надії.

За чверть шоста на нарах лежали вже тільки в’язні, 
які напередодні отримали звільнення від лікаря, а 
решта починала одягатися. Згорблені постаті схилялися 
над голими ногами, намагаючись зі шмат, мотузок, куснів 
дроту, дірявих валянок і шматків автомобільних шин 
змайструвати якомога тепліше і витриваліше взуття на
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одинадцятигодинний робочий день. Лише відбірні 
бригади (до них належала й наша), які були безпосе
редньо пов’язані з виробничим планом табору, 
отримували новий одяг і мали право обмінювати його, 
коли він зношувався. Однак приблизно три чверті 
в’язнів виходило на роботу в постолах, часто з 
відкритими частинами ніг, плечей і грудей. Тож не дивно, 
що багато з них не відважувалися роздягатися на ніч, 
аби не ризикувати, що їхній насилу зіштукований одяг 
розлізеться. Для них прокидання було лише сигналом, 
який лунав у почекальні вокзалу. Вони струшували з 
себе сон, сповзали з нар, змочували очі й губи в кутку 
барака і йшли на кухню. На роботу вони виходили з 
прихованою надією, що цього разу відмороження 
відкритих частин тіла буде достатньо виразним, аби 
дістати бодай кілька днів звільнення.

У зоні ще було цілком темно. Щойно перед 
ранковою перекличкою небо на краєчку обрію ледь 
порожевіло, за хвилю розчинившись у холодно-синьому 
відблиску снігу. Наразі ж важко було розпізнати обличчя 
навіть тих, хто йшов на відстані простягнутої руки. Йшли 
всі в напрямку кухні, штовхаючи один одного і 
подзенькуючи бляшанками. Поблизу криниці і довкола 
маленького барака, де кип’ятили воду, було чути 
брязкання відер, скрип мерзлого снігу і тихий шепіт 
попів, які спокійно обмінювалися вранішніми люб’язнос
тями. Темна пастка неба замикала нас зверху, а 
невидимі дроти відгороджували від далекого світу, який 
у сяєві запалених хвилину тому лампочок починав 
займатися своїми справами.

На помості перед кухнею встановлювалося три 
черги, що приблизно відповідали суспільному поділу 
табірного пролетаріату. Перед віконцем із написом 
«третій казан» ставали найліпше вбрані і найкращі на 
вигляд в’язні -  стахановці, денна продуктивність праці 
яких сягала чи перевищувала 125% норми; їхня 
ранкова порція складалася з великої ложки густої каші
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і шматка солоної трески чи оселедця. Другий казан 
отримували в’язні з денною продуктивністю 100% 
норми: також ложка каші, але без риби. У цій черзі 
першими зазвичай ставали старі та жінки з бригад, в 
яких підрахунок норми за відсотковою системою був 
неможливим, тож їм назавжди призначили другий казан. 
Найстрашніше виглядала черга до першого казана; 
довгий ряд нещасних у подертому шматті, обв’язаних 
мотузками постолах і витертих вушанках очікував на 
свою ложку найрідкішої каші. Обличчя у них були 
перекошені від болю і висушені, як пергамент, 
вибалушені від голоду загноєні очі безтямно бігали, 
долоні спазматично стискали казанки, мовби дротяні 
ручки навіки примерзли до задубілих пальців. 
Похитуючись на тонких ногах від виснаження, вони 
нетерпляче протискалися до вікна, жалібним голосом 
випрошували добавки, заглядали у бляшанки в’язнів, 
які відходили зі сніданком від вікон другого і третього 
казана. Саме тут найчастіше вибухали сварки, саме тут 
голоси найчастіше зривалися з покірного жебрацького 
скімлення на високий фальцет гніву, заздрості й 
ненависті. Черга до першого казана завжди була в 
таборі найдовша. Окрім найчисленнішої групи в’язнів, 
котрі попри найпалкіше бажання не в стані були досягти 
ста відсотків норми, до неї належали в’язні, які свідомо 
економили сили на роботі, переконані, що краще мало 
працювати і мало їсти, ніж багато працювати і не 
набагато більше їсти, звільнені від праці і приречені на 
повільне догорання мешканці трупарні, дневальньїе з 
усіх бараків і деякі в’язні з обслуги й адміністрації 
табору.

Перед шостою сніданок отримували тільки 
розконвойовані в’язні, які виходили поза зону за 
спеціальними перепустками. Окрім водовозів і 
прислужниць чи прислужників, зайнятих у домах табірної 
адміністрації в Єрцеві, до цієї групи належали також 
техніки, інженери і спеціалісти, зобов’язані з’являтися
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на місці праці перед прибуттям бригад. їхній харч з 
«ітеерівського» казана (ИТР -  инженерно-технические 
работники) значно перевищував і кількісно, і якісно 
навіть порцію стахановців на загальних роботах. О пів 
на сьому всі вікна зачинялися -  починався марш бригад 
на роботу. Потім їх знову ненадовго відчиняли для 
в’язнів, звільнених лікарями, для працюючих у зоні на 
другому казані і для мешканців трупарні на першому.

Мало хто із в’язнів мав достатньо сили волі, щоб 
свій ранішній харч донести з кухні до барака. Переважно 
його з’їдали навстоячки біля підніжжя помосту, лиґаючи 
двома чи трьома ковтками все, що черпак кухаря 
плюснув до брудної бляшанки. Прямо з кухні невеличкі 
групки в’язнів поступово долучалися до чорного 
натовпу, зібраного на вахті. В зоні вже виднілося, з 
розрідженої темряви першими виринали колючі дроти, 
а потім велетенська плахта снігу, що сягала ледь 
помітної смуги лісу на обрії. В сусідньому Єрцеві і 
бараках гасли світла, а з коминів здіймалися вгору 
жовто-бурі хвости диму. Місяць поволі блід, заморожений 
на льодяній поверхні неба, як кружальце цитрини в 
желе. Починався ранішній развод -  вихід бригад на 
роботу.

За сигналом бригади самі шикувалися на малому 
плацу перед вахтою. В’язні ставали по двоє: в 
нормальних бригадах старші попереду, молодші ззаду; 
натомість у тих, що не виконували загальної норми, 
молодші попереду, а старші ззаду. Цей звичай потребує 
короткого коментаря. На практиці в таборі було дуже 
мало в’язнів, які визнавали принцип, що краще менше 
працювати і менше їсти. У переважній більшості випадків 
метод витискання з в’язнів максимальних фізичних 
зусиль при мінімальному підвищенні харчового раціону 
діяв гладко й успішно. Голодна людина не філософує, 
вона готова зробити все, щоб здобути додаткову ложку 
їжі. Тим-то зачарування нормою було не лише привілеєм 
вільних людей, які її встановлювали, а й елементарним
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наказом життєвого інстинкту рабів, які її виконували. У 
бригадах, що працювали групами по троє-четверо 
в’язнів, найревніше на сторожі норми стояли самі в’язні, 
оскільки норми теж розраховувалися на групу й 
ділилися на кількість працюючих. У такий спосіб почуття 
в’язничної солідарності цілковито зникало, поступа- 
ючись місцем шаленій гонитві за відсотками. Неквапіфіко- 
ваний в’язень, який опинився в зіграній команді 
працівників, не міг розраховувати на жодні поблажки; 
після короткої боротьби він поступався, переходячи до 
команди, в якій йому своєю чергою випадало доглядати 
слабших товаришів. У цьому всьому було щось 
нелюдське, щось безжально руйнівне для єдиного 
зв’язку, який, здавалося б, природно поєднує в’язнів, -  
солідарності проти переслідувачів. Спосіб шикування 
бригад перед виходом за зону довів цю систему до 
потворної жорстокості. В нормальних бригадах темп 
маршу Задавали старші за віком в’язні, і це було 
зрозуміло. У бригадах, які недовиконували загальну 
норму, молодших випускали наперед, щоб надолужувати 
час за рахунок швидкості маршу і тягнути за собою 
слабших. Цей природний добір блискавично омолод
жував бригади, щоразу викидаючи старших до трупарні.

Першими за зону виходили бригади лісорубів, 
довжина маршруту яких на місце роботи становила від
5 до 7 кілометрів; вийшовши з табору о пів на сьому, 
вони приходили на свою лісову ділянку о пів на восьму, 
а закінчували роботу о п’ятій. Разводчик, що був на 
ранковій перекличці кимсь на кшталт церемонімайстра, 
викликав бригади у встановленому порядку до воріт 
табору і доповідав начальнику вахти, який стояв з 
табличкою й олівцем точно на межі зони і свободи. За 
брамою чекав відділ «вохри» (вооруженная охрана) в 
довгих військових шинелях, хутряних шапках і з 
багнетами напоготів. Начальник вахти офіційно 
передавав бригаду прикріпленому до неї постійному 
конвойному. Стрелок виходив із шеренги і називав своє
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прізвище та номер бригади, перевіряв її кількісний 
склад, голосно повторював його начальнику вахти і 
підписом на табличці підтверджував таку й таку кількість 
людей на таку й таку роботу. Від цієї миті він уже 
відповідав за бригаду власною головою, тож за хвилю 
до виходу оголошував в’язням приписану табірними 
законами формулу: «Бригада така-то, попереджаю: крок 
вліво, крок вправо -  стріляю без попередження». Після 
цього віддавав наказ рушати і, наставивши гвинтівку, 
як для атаки, з рукою на затворі, пускав бригадира 
вперед, а сам йшов позаду. За лісорубами вирушали 
бригади на лісобіржу, бригади теслів до міста, бригади 
на прокладку доріг, на насосну й електростанцію. Від 
воріт табору на всі боки розходилися чорні вервиці 
в’язнів -  похилені, скоцюрблені від холоду, вони тяжко 
волочили за собою ноги -  і через кілька хвилин 
зникали на видноколі, як розсипані гранки, зметені 
одним помахом долоні з білого листка паперу.

Дорога на роботу була втомливою, але порівняно 
з самою роботою становила певне урізноманітнення. 
Навіть бригади, які працювали не далі, ніж за два 
кілометри від зони, знаходили неабияку приємність, 
проходячи повз знайомі місця, дерева, замерзлі 
струмки, напіврозвалені сараї та буреломи. Це було ніби 
життєве самоствердження через постійне споглядання 
незмінних законів природи. В деяких бригадах конвоїри 
настільки зживалися з в’язнями, що досить було 
зникнути з поля зору вахти, як стрелок вже вішав собі 
гвинтівку на плече і розпочинав дружню розмову з 
кількома останніми двійками. За цим мізерним відрухом 
людських почуттів стояла не так насолода виринання з 
приниження й зневаги, як радість порушення в’язнич
них інструкцій. Деколи конвоїр ставився до бригади 
ввічливо і навіть з якимись рештками докорів сумління. 
Тому-то дні зміни конвоїра в бригадах належали до 
найпам’ятніших і найбільш коментованих у бараках. 
Завжди проминало трохи часу, поки між рабами і

61



наглядачем протягнеться нова нитка порозуміння. Про 
випадки ж, коли конвоїр вважав в’язнів своїми 
природними ворогами, зайве й згадувати. Така бригада 
ніколи не оминала жодної, навіть найменшої нагоди, 
щоб допекти йому й ускладнити роботу.

Перші години дня були найважчими. Тілам, більше 
вимученим сном на твердих нарах, ніж відпочилим, 
доводилося довго переборювати біль, щоб повернутися 
до робочого ритму. Крім того, вранці не було на що 
очікувати. Тільки стахановці отримували в полудень 
ложку вареної сої і сто грамів хліба; це премблюдо під 
наглядом кухаря розвозив у великому цебрі, міцно 
закріпленому поміж полозами саней, один із водовозів. 
Решта проводила обідню перерву, сидячи біля вогнища 
і курячи спільну цигарку в такому положенні, щоб не 
дивитися, як стахановцям виділяють премблюда, і не 
бачити, як вони їдять. Рідкістю були в’язні, яким 
вдавалося зберегти з попереднього вечора окраєць 
сухого хліба. Хліб порціями видавали після повернення 
в зону в таких кількостях: третій казан -  700 грамів, 
другий казан -  500 грамів, перший казан -  400 грамів. 
Отож хліб -  якщо не рахувати ложки каші зранку і порції 
ріденької юшки увечері -  був у таборі основним 
продуктом. Спроба не з’їсти йога весь відразу після 
отримання вимагала надлюдського зусилля волі і 
вдавалася тільки тим в'язням, які після вечері ще йшли 
на кухню, щоб за поступово розпродувані частини 
власного одягу з волі купити у кухарів додаткову порцію 
юшки.

Допіру за дві години до відходу назад у зону в’язні 
трохи пожвавлювалися. Перспектива близького 
відпочинку і хоча б тимчасового заспокоєння докуч
ливого голоду діяла так сильно, що не саме повернення, 
а очікування на нього ми вважали за найбільше денне 
пережиття. Як у кожній ідеалізації, у цьому було більше 
самонавіювання, ніж правди. В бараку мука в’язничного 
життя не закінчувалася, зовсім навпаки -  змінювалася
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на тортуру думки про смерть. Але вона мала в собі 
таємний -  привабливий і заразом відразливий -  чар 
інтимності страждання. Лежачи самотньо на нарах, 
нарешті можна було відчути себе вільним -  вільним від 
праці, від товаришів-співтабірників, від часу, що 
тягнувся, як стигнуча смола. Тільки в ув’язненні легко 
зрозуміти: життя без очікування на щось не має ані 
найменшого сенсу, і його по вінця заповнює розпач. 
Чекаючи на самотність, ми водночас боялися її. Вона 
була єдиним замінником свободи, за який у хвилини 
цілковитого розслаблення ми платили полегшенням і 
майже фізично болючим плачем. Але такий уже перший 
відрух безнадії: віра у те, що страждання на самоті, як у 
вогні очищення, загартується і ошляхетниться. 
Насправді мало людей зможе витримати самотність, але 
багато мріє про неї як про останній притулок. Подібно 
до думки про самогубство думка про самотність часто 
буває єдиною формою протесту, на яку ми здатні, коли 
все розчарувало, а смерть і далі ще містить у собі більше 
жаху, ніж чару. Думка, одна лише думка, оскільки розпач, 
породжений свідомістю, є більшим від розпачу 
заціпеніння. Якби можна було уявити собі, що відчуває 
жертва кораблетрощі, яка останнім зусиллям волі 
допливає до безлюдного острова, то 'її відчуття 
виявилися би подібними до наших за годину до 
повернення в зону: в них ще була надія. Та чи буває 
більша тортура, ніж раптове усвідомлення, що ця надія 
була лише ілюзією збудженої свідомості? Бути абсолютно 
впевненим, що ти на безлюдному острові, без перспектив 
порятунку і звільнення -  ось що можна назвати мукою. 
Але плисти до нього з останніх сил, боротися з хвилею, 
яка заливає очі, хапати сплюснутими від болю легенями 
повітря, відчувати прискорене серцебиття, напружувати 
всі м’язи рук і ніг -  наближатися, наближатися! -  це 
все, заради чого ще варто жити. Ми щодня переживали 
те саме; щодня перед поверненням у зону в’язні 
сміялися і розмовляли між собою, як вільні люди; і
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щодня вкладалися після роботи на нарах, як люди, 
розчавлені розпачем.

У лісових бригадах, які на Півночі становлять основу 
виробничого плану таборів примусової праці, робота 
була поділена поміж кількома чотири- або п’ятиособо- 
вими ланками. Постійно міняючись місцями (деякі 
роботи були тяжчими, деякі -  легшими), один в’язень 
валив ялиці тонкою пилкою, закріпленою, як тятива в 
дерев'яному луці, інший очищав їх від галузок і кори, 
ще один (це була форма почергового відпочинку) 
палив галузки і кору на вогнищі, а двоє пиляло повалені 
стовбури на колоди певної довжини, складаючи їх у 
метрові або двометрові стоси. За такої системи праці 
найважливішою особою на лісоповалі був так званий 
«десятник» -  довірений в’язень без конвою або 
вільнонайманий, який виконував заміри готової 
деревини, штемпелюючи полічені колоди табірним 
тавром. На підставі його замірів кожен бригадир 
вираховував норми окремих ланок у бригадах. Я вже 
не згадаю, якою була лісова норма, але пам’ятаю, що 
фіни, які мали заслужену славу найкращих лісорубів, 
вважали її завищеною навіть для вільних і добре 
нагодованих робітників. Тому-то перевиконання норми 
у лісових бригадах було неможливим без так званої 
туфтьі -  майстерного шахрайства. Серед в’язнів 
авторитет бригадира (який був одночасно джерелом 
побічних доходів у вигляді данини з гірших робітників) 
вимірювався його талантами у цій галузі. Способи 
існували різні. Можна було так поскладати колоди, щоб 
стоси ззовні виглядали, як заповнені, а всередині мали 
багато порожнин -  цю схему застосовували тільки тоді, 
коли десятник був в’язнем і за хабар хлібом закривав 
очі на ступінь щільності складеного дерева. Якщо ж 
десятником був непідкупний службовець з волі (часами 
в’язням вдавалося підкупити навіть вільних людей -  в 
основному особистим одягом), то в заміряному вже стосі 
від проштемпельованої колоди тоненько відпилюва
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лося кружальце, і цю «нову» колоду переносили на 
незаміряний стос, швидко спалюючи обрізки на вогнищі. 
В будь-якому разі можна стверджувати, що без туфтьі і 
підкупу на всіх ділянках роботи в таборі виконання 
норми ніколи не дотягувало б навіть до ста відсотків.

Робота в лісі належала до найтяжчих передусім 
через умови праці. До лісоповалу від табору було 
близько шести кілометрів в один бік, в’язні працювали 
цілий день під відкритим небом, занурені по пояс у сніг, 
промоклі до нитки, голодні й нелюдськи втомлені. Я не 
зустрів у таборі в’язнів, які працювали б у лісі більше, 
ніж два роки. Як правило, вже через рік вони відходили 
з невиліковною вадою серця до бригад, зайнятих трохи 
легшою роботою, а звідти на смертельну «пенсію» до 
трупарні. З нових етапів, які регулярно прибували в 
Єрцево, завжди вибирали наймолодших і найсильніших, 
щоб -  як це називалося в таборі -  «пропустити їх через 
ліс». Цей відбір рабів часом навіть у декоративних 
деталях нагадував естампи з книжок про стародавнє 
рабство: іноді начальник єрцевського відділу Самсонов 
освячував лікарський огляд своєю присутністю і, 
задоволено усміхаючись, обмацував біцепси, плечі і 
спини новоприбулих в’язнів.

Робочий день загалом тривав у всіх бригадах 
одинадцять годин, однак після вибуху російсько- 
німецької війни його збільшили до дванадцяти. У 
бригаді вантажників на продовольчій базі, де я 
працював найдовше, навіть цих обмежень не існувало: 
робота залежала від кількості вагонів, а затримувати 
вагони було не можна, бо за кожну годину простою табір 
платив дирекції залізниці. Тож на практиці ми неоднора
зово працювали по двадцять годин на добу з корот
кими перервами на їжу. Якщо ми поверталися в зону 
після півночі, то не мусили вставати з «підйомом»; тоді 
ми виходили на базу близько одинадцятої дня і знову 
працювали стільки, скільки було треба, щоби порожні 
вагони могли вчасно повернутися з нашого відгалу
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ження колії до Єрцева. Таким чином, уже через самі 
«надурочні» наша норма коливалася від 150 до 200%. 
і все одно туфта в нашій бригаді застосовувалася дуже 
часто -  хоча б тому, що більшість вантажників мала 
амбіції потрапити на «червону дошку» стахановців, що 
давало право раз на якийсь час купувати в табірній 
крамничці кінську ковбасу. Туфта на продовольчій базі 
полягала у приписуванні -  за згодою десятника, який 
завіряв наряди -  кількох метрів до відстані між вагоном 
і складом. Наші норми складалися з двох елементів: 
кількості розвантаженого матеріалу і відстані від складу 
до вагона. В першому нічого не можна було змінити, бо 
вагони супроводжувалися детальними накладними; 
натомість другий залишав бригадирові деяке поле для 
маневрів у рахунках.

На перший погляд нелегко зрозуміти, чому за таких 
умов призначення у бригаду вантажників на продо
вольчій базі вважалося в таборі своєрідним соціальним 
підвищенням. Тут ще треба пам’ятати, що робота в 
надурочний час була на базі не винятком, а радше 
правилом, оскільки 25 в’язнів мусили розвантажити 
продовольство для ЗО тисяч своїх співтоваришів з усіх 
лагпунктов каргопольського табору і кооперативу на 
волі. А проте моменту, коли хтось із нас звільнить місце, 
в таборі чекали десятки в’язнів. Чому? Перш за все -  з 
двох міркувань: одного суто матеріального і другого 
морального чи радше психологічного. Працюючи на 
базі, ми часто могли вкрасти або шматок соленої риби, 
або трохи борошна, або, зрештою, кілька картоплин. 
Працюючи в надурочні години, ми мали право вступати 
в переговори з нашими керівниками-в’язнями, а часто 
навіть і з вільнонайманими, як рівні з рівними. Той факт, 
що наш робочий день загалом перевищував 
нормальний в’язничний, давав нам можливість бути 
прошеними про цю наднормову працю. Звісно, наші 
начальники у випадку відмови завжди могли звернутися 
до табірної влади і надати добровільній процедурі
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характеру в’язничного примусу, але в таборі склався 
звичай не вдаватися до такої крайньої міри, поки не 
вичерпувалися всі засоби м’якшого впливу. Зрештою, 
ми й самі з усіх сил дбали, щоби нас не позбавили 
бодай цієї скоромної ілюзії свободи; кожен в’язень так 
сильно прагне зберегти найубогіші рештки власної волі, 
що, забуваючи про самозбереження як головний 
принцип у таборі, вважає мало не привілеєм неписаний 
закон освячувати безмежну експлуатацію рабської праці 
актом своєї згоди. Тут я мовби чую Достоєвського: «Увесь 
сенс слова «арештант» означає людину без волі; 
витрачаючи гроші, він вже діє з власної волі». Різниця 
полягала тільки в одному: ми не мали грошей, зате мали 
рештки сил для роботи і платили ними за збереження 
найскромніших ознак людяності так само щедро, як 
царські каторжани своїми копійками.

Повернувшись з роботи, кожен бригадир начисто 
заповнював формуляр продуктивності праці і відносив 
його в бюро нормировщиков, табірних обліковців (в’язні 
з загальних робіт зневажливо називали їх придурками), 
які з допомогою спеціальних таблиць перераховували 
подані цифри у відсотки і висилали свої звіти табірній 
адміністрації. За моїми приблизними підрахунками, у всій 
цій процедурі було зайнято близько тридцяти осіб -  на 
дві тисячі в’язнів у самому лише єрцевському таборі. 
Процентні дані йшли у відділ постачання, де їх 
перераховували на «казани», і до фінансового частини 
табору, де особові картки в’язнів заповнювалися 
довгими колонками цифр, які в рублях і копійках 
відповідали заробіткам в’язнів згідно з тарифами, 
встановленими для таборів примусової праці. За час 
мого півторарічного перебування в Єрцеві лише один 
раз -  1 травня 1941 року -  до нашого барака прийшов 
табірний бухгалтер із зарплатними відомостями. Я дістав 
на підпис величезний формуляр, з якого випливало, 
що мого заробітку за шість місяців ледве вистачало на 
покриття коштів утримання в таборі («ремонт» бараків,
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одяг, харчі, адміністративні витрати). Мені залишалося 
всього 10 рублів готівкою, тобто шість пенсів. Для мене 
було неабиякою втіхою, що я сам плачу за свою 
в’язницю -  включно з видатками на охоронців, які мене 
стережуть, і на енкаведистів з Третього відділу, які 
пильно стежать, чи розмовами в таборі я не зароблю 
собі на другий термін. У підсумку однак це була ще не 
найгірша ситуація. Я знав багато в’язнів, які й того не 
заробляли і кожного першого травня довідувалися, 
скільки  заборгували. Не можу сказати, чи ці борги за 
«виправний» табір вони виплачували вже із заробітків 
на волі, чи залишалися після закінчення вироку певний 
час у таборі, щоб покрити рахунок, чи, може, потрібну 
суму, як заставу, вносили їхні сім’ї.

Перед самим закінченням роботи в’язні відносили 
інструмент у сарай і сідали довкола вогнища. Кілька
надцять жилавих, вкритих струпами, почорнілих від 
праці і водночас побілілих від обмороження долонь 
простягалися над вогнем, очі спалахували хворобли
вим блиском, а на омертвілих від болю обличчях 
мерехтіли тіні. Це був кінець, кінець ще одного дня. Яким 
же страхітливим тягарем нависали ці долоні, як 
пронизували легені крижані голки вдихів, як підкочу
вали до горла серця, як смоктав під ребрами порожній 
шлунок, як боліли кості рук і ніг! За наказом конвоїра 
ми піднімалися від вогню, дехто спирався на вистругані 
під час роботи палиці. Близько шостої з усіх сторін 
порожньої білої рівнини до табору стягувалися бригади -  
наче жалобні процесії тіней, що несли на плечах свої 
власні останки. Йдучи так звивистими, покрученими 
стежками, ми виглядали, як щупальця велетенського 
чорного восьминога, чия голова, пробита в зоні чотирма 
гарпунами прожекторів, шкірила до неба блискучі в 
темряві зуби барачних вікон. В абсолютній тиші вечора 
було чути лише рипіння снігу під ногами, яке перерива
лося, мов свистом батога, криками конвоїрів: «швидше, 
швидше!». Але ми не могли швидше. Ми майже
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спиралися мовчки один на одного -  так, ніби позростав- 
шись, легше було дістатися вже освітлених воріт табору. 
Ще останні кількасот метрів, ще одне зусилля, а потім 
зона, ложка, кусень хліба, нари і самотність -  жадана, 
але яка ж ілюзорна самотність...

Та це ще був не кінець. Останні триста -  двісті -  
сто метрів були смертельними перегонами до воріт: 
бригади обшукували за порядком прибуття. Траплялося, 
що на самому фініші у натовпі в’язнів хтось падав, як 
скинутий з плечей мішок. Ми піднімали його за руки, 
аби не затримувати обшуку. Біда бригаді, в якій 
знайдено якийсь недозволений предмет чи вкрадений 
недоїдок. В'язнів цієї бригади відставляли набік і на 
морозі, на снігу роздягали майже догола. Бувало, що 
обшуки з садистичною повільністю тягнулися від сьомої 
до десятої.

і лише за воротами, в зоні, справді був кінець. В’язні 
на мить зупинялися перед іменним списком пошти за 
день, повільно розходилися до своїх бараків по 
бляшанки і рушали на кухню. В зоні знову вже було 
темно, як зранку, на освітленому помості перед кухнею 
поволі росли черги і побрязкували казанки. Ми 
проходили один повз одного без слів, як люди в 
зачумленому місті. Раптом цю тишу роздирав страхіт
ливий крик: у когось біля підніжжя помосту вирвали 
казанок з юшкою.

І так день за днем -  тижнями, місяцями, роками -  
без радості, без надії, без життя.
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Покидьок

Чим є або чим може бути праця в руках тих, хто 
захоче використати її як знаряддя тортур, найкраще 
свідчить історія, як взимку 1941 року цілком леґально, 
лише з незначним відхиленням від табірних законів, 
працею було вбито в’язня в одній із лісових бригад.

Через місяць після мого приїзду в Єрцево до табору 
з ленінградської в’язниці прибув новий етап політв’язнів 
і двадцять бьітовиков. Останніх залишили в Єрцеві, а 
політичних розіслали до лагпунктов -  за винятком 
одного, Горцева, молодого, добре збудованого в’язня 
з тупою фізіономією фанатика, якого відразу ж 
направили на лісоповал.

Про цього Горцева табором ходили дивні чутки, сам 
же він попри усталені звичаї ніколи й словом не 
згадував про своє минуле. Вже сам цей факт мусив 
неприязно налаштувати співв’язнів: людей, які ревно 
берегли таємниці свого вироку, вважали або занадто 
пихатими, щоб допустити їх до в’язничного товариства, 
або потенційними донощиками. Та це ще не було 
найгіршим, оскільки доноси вважалися в таборі цілком 
природною справою. Всіх дратувала передовсім манера 
поведінки Горцева; він намагався справляти враження 
людини, яка лише однією ногою з неуважності вступила 
до табору, а другою твердо стояла на волі. Так 
поводитися могли тільки спеціалісти з «ітеерівського 
казана», але в’язні з загальних робіт -  ніколи. Тож 
ходили чутки, що Горцев до арешту був енкаведистом.

Сам він -  певно, несвідомо або через дурість -  
робив усе, щоб їх підтвердити. Скільки разів під час 
розмов при багатті він брав слово -  завжди виголо
шував короткі й запеклі тиради проти ув’язнених в 
таборах «ворогів народу», одночасно захищаючи 
партию и правительство. Тупа, обмежена фізіономія 
фанатика з блудними очима плюгавця і великим 
шрамом на правій щоці автоматично розквітала
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приниженою і підлабузницькою усмішкою, коли він 
вимовляв ці два магічних слова: партия и правительство. 
Адже він потрапив сюди -  як сам одного разу мимоволі 
зізнався -  через ошибку і вже незабаром повернеться 
на свою колишню «відповідальну посаду». В’язні 
дивилися тепер на нього більше, ніж неприязно: це була 
неприхована ненависть.

Не з симпатії, а через звичайну цікавість я пробував 
кілька разів зійтися з ним ближче. Було щось захопливе 
у можливості розмовляти з людиною, яка, сидячи в 
таборі, придивлялася до нього очима комуніста з волі. 
Але Горцев уникав мене, як і решту, брутально 
відповідав на запитання і не реаґував навіть на 
провокаційні зачіпки. Один-єдиний раз він дав себе 
втягнути в розмову на тему капіталістичного оточення, 
з якої я виніс враження, що поширений погляд, нібито 
молоде покоління совєтських комуністів -  це лише 
банда слухняних своєму командувачу кондотьєрів, 
готових за першої-ліпшої нагоди втекти від нього, є в 
основі своїй помилковим. Для сотень тисяч Торцевих 
більшовизм був єдиною релігією, єдиним світоглядом, 
якого їх навчили в дитинстві й молодості. Люди штибу 
Зінов’єва, Камєнєва чи Бухаріна могли переживати своє 
«ідеологічне відщепенство» як одну з найбільших 
поразок, що раптово позбавила їхнє життя будь-якого 
сенсу, могли страждати, відчувати себе зрадженими чи 
навіть зламатися, але попри все вони ще мали 
достатньо порівняльних мірок, достатньо колишнього 
критицизму, щоб у тверезі хвилини глянути на все, що 
діялося з ними і довкола них, відсторонено, з певної 
історичної перспективи. Для людей на зразок Торцева 
втрата віри в комунізм -  єдиної віри, якою вони досі 
керувалися в житті, -  була рівнозначною втраті п’яти 
основних відчуттів, якими пізнають, описують і оцінюють 
навколишній світ. Тому-то ув’язнення майже ніколи не 
ставало для них стимулом відкинути чернечу обітницю; 
вони радше трактували його як тимчасову єпітимію за
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порушення монастирської дисципліни, очікуючи дня 
звільнення з іще більшим послухом і покорою в серці. 
Той факт, що відбувати покуту доводилося в пеклі, ні 
про що не свідчив, а точніше, свідчив про те, що пекло 
справді існує, і біда тим, кого за гріхи проти вчення Бога- 
Отця спіткає вигнання з раю.

Одного вечора трохи відхилилася завіса, яка 
закривала минуле Торцева. Через якусь дрібницю він 
посварився з групою «нацменів» у кутку барака і в 
нападі шаленства, якого ми ніколи доти у нього не 
спостерігали, схопив першого скраю узбека за поли 
халата, не тямлячи себе потряс ним і процідив крізь 
затиснуті зуби: «Я таких басмачів дюжинами стріляв, як 
горобців на гілках!». Старий узбек, що за звичкою сидів, 
склавши по-турецьки ноги на нижніх нарах, люто 
загарчав своєю мовою, а його лице змінилося до 
невпізнаваності: з-під примружених розкосих повік він, 
здавалося, прошиває напасника поглядом, верхня губа 
з тонкими обвислими вусиками нервово засмикалась, 
відкриваючи ряд білих зубів. Раптом він блискавичним 
ударом підбив угору обидві руки Торцева і, трохи 
нахиливши тулуб уперед, з усієї сили плюнув тому в лице. 
Горцев кинувся до бійки, але руки двох «нацменів», які 
зіскочили з верхніх нар, схопили його залізними 
кліщами. Ми мовчки приглядалися до цієї сцени, не 
рухаючись з місця. Отже, він придушував повстання 
«басмачів» у Середній Азії! Туди будь-кого не посилали,
о ні! Лише довірених, партійну еліту. Його скарга у Третій 
відділ не дала жодного результату, старого узбека 
навіть не викликали за зону. Може, тому, що мимоволі 
Горцев підтвердив факт, про який в Росії не дозволялося 
голосно говорити? А може, тому, що всупереч припу
щенням у нього за межами зони не було впливових 
покровителів, давні зв’язки його не оберігали, і він став 
відкритим для удару? У кожному разі для бригади, до 
якої він належав, це був добрий знак. Адже йшлося 
лише про те, щоб Третій відділ не втручався до цієї
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справи, щоб кинув хоч одного з колишніх своїх на 
поталу помсті.

Близько Різдва через Єрцево проходив етап з 
Круглиці до печорських таборів. В’язні затрималися на 
три дні в пересильному, а вечорами відвідували наші 
бараки, шукаючи знайомих. Один із них, проходячи повз 
Горцева, раптом зупинився і зблід.

- Ти тут? -  прошепотів він побілілими губами.
Горцев підняв голову, також зблід і позадкував до 

стіни.
Ти тут? -  повторив прибулець, наближаючись 

повільно до нього. Після чого спритно підскочив 
Горцеву до горла, перевернув того навзнак на нарах, 
вперся правим коліном у груди й очманіло товк його 
головою об дошки.

- 1 ти попався? -  кричав етапник, вистукуючи майже 
кожне слово головою Горцева. -  Нарешті й ти попався? 
Вмів же ти ламати пальці в дверях, пхати голки під нігті, 
бити по морді, копати в яйця, товкти в живіт. Зрослися 
пальці, зрослися -  задушать сволоту, задуууушать...

Горцев, хоч був молодшим і на перший погляд 
сильнішим, поводився так, наче скам’янів і не міг 
захищатися. Щойно за кілька хвилин він опритомнів, 
копнув напасника коліном у живіт і разом з ним звалився 
на підлогу. Спершись рукою на найближчу лавку, з 
перекошеним від тваринного страху лицем, він підвівся 
з землі і побіг до виходу з барака. Йому заступили дорогу 
кілька «нацменів» з кутка біля дверей. Він обернувся -  
позаду стояла власна бригада, вороже приглядаючись 
до нього. Напасник тепер йшов на нього з залізним 
прутом, всунутим кимось із верхніх нар йому в руку. Кільце 
з обох боків почало стискатися. Горцев відкрив рот, щоб 
закричати, але тієї ж миті з боку «нацменів» на його голову 
впала дерев’яна кришка від цеберка. Він звалився на 
землю, обливаючись кров’ю. Тоді рештками сил підвівся 
на коліна, подивився на повільно підступаючих в’язнів і 
надривним голосом крикнув:
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- Убивають, стрелок, убивають!...
Дімка сповз зі своїх нар, підійшов, вистукуючи в тиші 

кроки протезом, до дверей барака і замкнув їх на засув. 
З верхніх нар на Горцева впала розпростерта куфайка, 
і відразу ж на його голову посипалися розлючені удари 
стального прута. Він скинув з себе куфайку і, заточуючись, 
як п’яний, кинувся в напрямку своєї бригади. Наткнувся 
на витягнений кулак і, відскочивши, як ґумовий м’яч, 
поволочився далі, хитаючись на ногах і харкаючи кров’ю. 
Його перекидали з рук у руки, аж нарешті зовсім 
непритомний він звалився на землю, інстинктивно 
обхопивши руками голову і закривши колінами живіт. 
Хвилю лежав так, скорчений, зім’ятий і стікав кров’ю, як 
виплюнута ганчірка. Кілька в’язнів підійшли до нього і 
штурхнули черевиками. Він не ворушився.

Живий? -  запитав той, хто його викрив. -  
Следователь з харківської в’язниці, братцьі. Чесних 
людей бив так, щоб рідна мама не впізнала. Ох і сволочь,
-  сумно продовжував він.

Дімка підійшов до лежачого з відром хвої і вилив 
йому на голову, Горцев ворухнувся, тяжко зітхнув і знову 
закляк.

- Живий, -  сказав бригадир лісорубів, -  але довго 
жити не буде.

Наступного дня зранку Горцев підвівся зі свого 
місця, змив з обличчя запечену кров і пошкандибав до 
амбулаторії. Отримав один день звільнення. Знову 
пішов за зону і повернувся з нічим. Все було ясно. Третій 
відділ жертвував одного з колишніх своїх в’язням. 
Почалася незвична гра, в якій переслідувачі уклали 
мовчазну угоду з переслідуваними.

Після цього відкриття Горцеву призначили в лісовій 
бригаді найтяжчу працю: валити ялиці лучком. Для 
людини, взагалі не призвичаєної до фізичної праці, а 
особливо до праці в лісі, це вірна смерть, якщо її хоч 
раз на день не підміняти і не відсилати палити гілля. 
Але Горцева не підміняли. Він пиляв щоденно по
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одинадцять годин, часто падаючи від втоми, хапаючи, 
як потопельник, повітря, все частіше схаркуючи кров’ю 
і натираючи розпашіле обличчя снігом. Скільки разів 
він бунтував і відчайдушним рухом відкидав пилку набік -  
бригадир підходив до нього і спокійно казав: «Повер
тайся до роботи, Горцев, бо ми прикінчимо тебе в 
бараку». І він повертався. Що довше тривали його 
тортури, то з більшою приємністю приглядалися до них 
в’язні. Вони справді могли покінчити з ним за один вечір -  
тепер, коли дістали дозвіл згори, але за всіляку ціну 
хотіли розтягнути його конання в нескінченність, хотіли, 
щоб він сповна відчув те, на що сам колись посилав 
тисячі людей.

Горцев ще пробував боротися, хоч уже мусив 
розуміти, що ця боротьба була такою ж марною, як 
колись боротьба його жертв на слідстві. Він пішов по 
звільнення до лікаря -  старий Матвій Кирилович навіть 
не вніс його у список. Потім відмовився виходити на 
роботу -  його кинули на дві доби до ізолятора на саму 
воду, а на третій день силою випхали до лісу. Угода 
діяла чітко: обидві сторони чесно дотримувалися своїх 
зобов’язань. Горцев щодня волочився в хвості бригади, 
ходив напівпритомний і брудний, його лихоманило, 
вночі він пронизливо стогнав, плював кров’ю і плакав, 
як дитина, а вдень молив про пощаду. Щоб гра тривала 
подовше, діставав третій казан; насправді Горцев його 
не виробляв, він навіть першого вже не виробляв, але 
бригада не шкодувала своїх відсотків, щоб підгодувати 
жертву. Врешті-решт під кінець січня -  через місяць -  
він знепритомнів на роботі. Виникло побоювання, що 
цього разу його вже не зможуть не відправити в лікарню. 
Водовоз, який щоденно їздив до лісу з премблюдом для 
стахановців і дружив з лісорубами, по закінченні 
робочого дня мав забрати його в зону. Увечері лісова 
бригада рушила повільним кроком у напрямку зони, а 
за нею -  на віддалі кількасот метрів -  тяглися сани з 
непритомним Торцевим. До зони він так і не доїхав: на
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вахті виявилося, що сани порожні. Водовоз виправдо
вувався, мовляв, сидів весь час на передній лаві саней 
і не чув, як тіло випало в м’який сніг, відгорнутий валами 
обабіч дороги. Лише близько дев’ятої, коли стрелок з’їв 
вечерю, на пошуки пропалого вирушила рятункова 
експедиція із запаленим смолоскипом. Близько півночі 
з вікон нашого барака ми побачили на дорозі, що вела 
з лісоповалу, вогник, але сани замість зони звернули в 
бік міста. Горцева знайшли в глибокій двометровій 
кучугурі, яка привалила один із струмків -  мабуть, 
зачепився ногою за поручні містка. Промерзле, як 
бурулька, тіло завезли прямо до ерцевського моргу.

Ще довго після смерті Горцева в'язні жили 
спогадами про цю помсту. Один з моїх знайомих 
інженерів, якому я довірився і відкрив лаштунки пригоди 
на лісоповалі, гірко засміявся і сказав:

- Ну нарешті й нам дозволили відчути, що революція 
перевернула старий порядок речей. Колись рабів 
кидали на розтерзання левам, тепер левів кидають на 
розтерзання рабам.
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Убивця Сталіна

Додатковою мукою на роботі була «куряча сліпота», 
хвороба, на яку раніше чи пізніше починала страждати 
більшість в'язнів у таборах Півночі через погане 
харчування, а точніше -  через брак жирів.

Людина з курячою сліпотою перестає бачити допіру 
в сутінках, тож мусить щоденно з настанням ночі ніби 
наново освоюватися зі своїм каліцтвом. Звідси, 
напевно, і постійна роздратованість, і неспокій, що межує 
з панічним страхом перед ніччю. В лісових бригадах, 
які працювали тільки вдень на віддалі кількох кілометрів 
від табору, вже близько третьої пополудні, коли сутінки 
сірою фатою щойно починали вкривати блідо-блакитну 
емаль неба, курячі сліпці кидалися в раптову атаку на 
охоронця:

- Веди в зону, веди в зону, бо не дійдемо!
Це повторювалося щодня з незмінною точністю і 

однаковим результатом: бригади виходили з лісу о п’ятій 
і після годинного маршу сніговими заметами дотягу
валися до табору о шостій у цілковитій темряві.

Вигляд курячих сліпців, що повільно ступали зранку 
і ввечері з витягнутими вперед руками по обмерзлих 
доріжках у напрямку кухні, був у зоні настільки ж 
природним, як і вигляд згорблених під дерев’яними 
коромислами водоносів, які швидко йшли з усіх сторін, 
зі скрипом трамбуючи на стежках навіяний вночі сніг, і 
збивалися довкола криниці в чорну, різко окреслену 
групу. Це були єдині впродовж дня хвилини, коли табір 
нагадував велетенський акваріум, по вінця наповнений 
чорною водою і хисткими тінями глибинних риб.

Курячих сліпців, зрозуміло, не посилали на роботи, 
які тягнулися до пізньої ночі. В нашій бригаді вантаж
ників їх не було ніколи, хоча тільки у нас вони могли 
вилікуватися. Бо тільки ми часом мали нагоду вкрасти 
на продовольчій базі кусень сала. Це було чимось на 
зразок зачарованого кола. У нас вони могли позбутися
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курячої сліпоти, але перейти до нас не могли, бо мали 
курячу сліпоту.

Пам’ятаю, лише одного разу з нами на роботу 
вийшов новий в’язень, малий, мовчазний чоловічок із 
суворим лицем і почервонілими очима. Він дістав десять 
років за кумедну провину. Колись, працюючи на високій 
посаді в одному з наркоматів, він випив собі в кабінеті 
з приятелем і заклався, що з першого пострілу влучить
б око Сталіну, портрет якого висів на протилежній стіні. 
Заклад він виграв, але життя програв. Через кілька 
місяців, майже забувши про цей інцидент, він за щось 
посварився зі своїм приятелем. Наступного дня на нього 
чекали двоє офіцерів НКВД. Провели огляд портрета і 
на місці склали звинувачувальний акт. Заочно (у 
подвійному значенні цього слова) його засудило Особое 
Совещание. Сім років він вже відсидів, отож залишилися 
три найтяжчі -  це якщо йому не продовжать терміну. Він 
потрапив у нашу бригаду після довгих прохань, щоб -  як 
сам це сформулював, описавши рукою велику дугу 
довкола власної особи -  «трохи поправитись».

Поділені на групи по семеро, ми саме розванта
жували три велетенські пульмани муки. Крутилися, як 
чорти, бо нам було сказано, що відразу після цього 
підемо в зону. Спочатку він працював непогано, але 
коли посіріло, раптом почав відставати. Пропускав свою 
чергу, у вагоні навмисно випускав мішки, щоб потім їх 
довго зашивати, все частіше відходив убік. На щастя, в 
нашій групі був тільки один урка, решта політичних 
вдавала повну байдужість. «Старик, -  навіть сказав мені 
на вухо зі смішним російським акцентом фін Русто 
Карінен, -  не встигає».

Але коли вже почало добряче смеркатися, він 
доповів стрелку, що мусить відлучитися за потребою, 
відтак повільним, хистким кроком, ступаючи, як акробат 
на линві, пішов у напрямку вбиральні. Довго не 
повертався, так довго, що навіть урка Іван під схвальне 
бурмотіння обох німців заволав до наших сумлінь,
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мовляв, ми ж працюємо ланками, а норми потім 
вираховують середні, на всіх порівну. Раптом біля 
вагона забіліло, як папір, його обличчя, і я побачив, 
що він увесь тремтить.

- Що з тобою? -  запитав я, зупинившись поряд на 
хвилю.

Нічого, -  відрубав він швидко, шукаючи мене 
рукою в темряві, хоч на тлі іскристого снігу все довкола 
в радіусі п’яти метрів було видно, як на долоні. -  Нічого, 
трохи заслаб.

- Йди по мішок, бо тебе звідси викинуть! -  крикнув я 
йому і побіг до вагону. За хвилю по тому я побачив, як 
він входить на кладку, перекинуту між пульманом і 
платформою складу: знову йшов повільно, але досить 
впевнено, високо підіймаючи ноги, як стриножений 
породистий кінь. І знову довго не виходив, аж ми всі 
почали втрачати терпіння. Обоє в’язнів, які подавали у 
вагоні мішки, потім розповідали нам, що мусили, не знати 
чому, дослівно класти йому мішок на плечі. Він просив їх 
про це коротким, тремтячим пожалуйста. Врешті з’явився 
в дверях вагону і якийсь час шукав ногою кладку, а 
знайшовши її, подолав кількома стрибками півдороги і 
зупинився. Потім підняв праву ногу догори і кілька разів 
змахнув нею, як балерина, що стає на кінчики пальців, 
але весь час потрапляв у порожнечу -  кладка була дуже 
вузька -  тож приставив її обережно назад і застиг в 
очікуванні. Все це разом виглядало трохи кумедно в 
своєму неосяжному трагізмі і зовсім не спонукало до 
співчуття. Лише згодом ми зрозуміли, що нам дано було 
спостерігати гротескний і приголомшливий танець смерті, 
але тепер Карінен тільки коротко засміявся, а Іван гнівно 
крикнув:

Гей ти, вбивця Сталіна, що це за цирк ти тут 
влаштував!

Тоді ми почули дивний звук -  чи то зітхання, чи 
ридання -  і «вбивця Сталіна» повільно розвернувся на 
п’ятах в напрямку вагону. Очевидно, вирішив повертатися.

79



- Здурів, -  крикнув я, -  зачекай, я тобі допоможу!
Але було вже запізно. Він раптом випрямився і,

рвонувшись уперед, точніше, вбік, намагався ще якусь 
мить віднайти рівновагу, а потім звалився разом з 
мішком вниз, на засніжені рейки.

Ми всі збігли з насипу й оточили його щільним 
колом.

- Куряча сліпота, -  сказав він коротко, обтріпуючи 
борошно з бушлата і витираючи закривавлене чоло. -  
Думав, що пройде.

Потім, пробігаючи з мішками і по мішки, я бачив 
його внизу, під кладкою. Похилений, він обережно 
вибирав двома руками борошно зі снігу і був подібний 
до людини, скинутої за гріхи з високих небес у пекельну 
безодню на найтяжчі муки. Здається, він плакав. А може, 
тільки згортав жменю борошна для себе -  так, наче 
платив найвищу ціну за цей останній раз, поставивши 
все на одну карту? Не знаю. Не знаю також до сьогодні, 
як він приховував у таборі ту свою курячу сліпоту і як 
уявляв собі остаточну перемогу над нею. Коли ми 
поверталися в зону, його вів під руки бригадир. Під час 
обшуку перед воротами його кишені і його хусточка були 
порожніми. Наступного дня він пішов зі штрафною 
бригадою до лісу. Пішов до лісу!.. Для людини, яка 
відсиділа сім років у таборі, це означало піти на повільну 
смерть.

І справді, він помер від виснаження через кілька 
місяців. Коли я зустрів його за лічені дні до смерті, він 
вже давно не мився і нагадував обличчям зморщену 
цитрину, але з-під загноєних повік на світ ще дивилися 
два розпалені лихоманкою ока, які голод уже затягував 
полудою шаленства. Не треба було бути досвідченим 
в’язнем, аби відразу помітити, що від божевілля його 
відділяє максимум кілька днів, а тепер у ньому лише 
догорають рештки людської гідності. Він стояв з 
порожнім казанком у руці, спертий на поручні великого 
помосту перед кухнею, і я наткнувся на нього власне в
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той момент, коли кухар висунув через отвір у вікні мою 
бляшанку з юшкою. Він смердів так жахливо, що я 
машинально відсахнувся. Мабуть, він втратив контроль 
над найпростішими людськими рефлексами і спав так, 
не роздягаючись, слабкий і хворий, у своєму твердому 
панцирі з екскрементів. Він не впізнав мене. Лише тихо 
заскімлив, дивлячись під ноги: «Дай трохи юшки». А потім 
додав, мовби виправдовуючись за таке зухвале 
прохання: «Тільки ріденького».

Я влив йому все до казанка і дивився на нього, 
затамувавши подих. Тремтячими руками він притулив 
казан до рота і, обпікаючи собі губи, жадібно пив гарячу 
рідину -  з хрипом і майже гарчанням. Два тонкі струмені 
витекли з кутиків його рота і миттєво перетворилися на 
гострі льодяні голки. Після чого, ніби мене взагалі не 
було поблизу, він підійшов до кухонного вікна і 
розплющив заросле обличчя об шибу. За вікном, 
спершись на паруючий казан юшки, стояв ленінград
ський злодій Федька (політичних не допускали до 
роботи на кухні) і від душі реготав:

Для контрреволюціонерів, -  крикнув він, -  нема 
добавки!

Я ще трохи порозглядав ці два обличчя, розділені 
льодяними квітами на склі. «Вбивця Сталіна» вдивлявся 
в казан з юшкою поглядом, в якому напружилися всі 
смертельно загнані потуги свідомості й тіла. На його 
обличчі проступило надлюдське зусилля щось собі 
пригадати, щось зрозуміти. Загострені риси, здавалося, 
марно намагаються пробити скляну перегородку. 
Ослаблене, уривчасте дихання сльозилося на льодяній 
поверхні, мов на велетенському, затуманеному оці. 
Раптом він замахнувся правою рукою, як для удару. Я 
затримав її на півдорозі.

Йдемо, -  сказав я, -  тут тобі нічого не світить. Я 
відведу тебе в барак.

Він не шарпався. Йшов покірно, зіщулений і 
внутрішньо вивихнутий, як ганчірна лялька, з якої
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витягли стрижень. Знову -  як колись -  він чи то зітхнув, 
чи заридав.

- Бандити, -  видушив нарешті, -  бандити, бандити...
- Хто, -  запитав я бездумно.
- Ви, ви, ви всі, -  крикнув він надривним голосом і, 

вирвавшись від мене, побіг уперед.
Він виглядав як велетенський, покритий мулом 

каналізаційний щур, несподівано спійманий у смугу 
світла: кілька разів крутнувся на місці, так, мовби з неї 
не було втечі. Раптом зупинився і повернувся в мій бік.

Я вбив Сталіна! -  тепер його голос перейшов у 
хрипке, навіжене скавчання божевільного. -  Я, я, я... 
Застрелив, як собаку, застрелив... -  і він засміявся з 
гірким тріумфом.

Він був занадто слабкий, щоб зрозуміти все. Але, 
на жаль, був ще досить сильний, щоб зрозуміти стільки, 
скільки потрібно для повільної смерті, яка стискає за 
горло.

Тож перед нею, як останнє причастя, він захотів 
прийняти злочин, якого не скоїв, вчинок, якого не 
здійснив. Упродовж стількох довгих років він не знав, за 
що страждає. Сьогодні він зажадав зізнатися, зажадав 
знайти своє місце в жорстокому і незрозумілому вироку 
долі, який йому дали підписати сім років тому. Захища
ючись від невідомого майбутнього, борсаючись у пастці 
теперішнього, він ратифікував накинене йому минуле. 
Аби хоч на мить перед економ ще врятувати відчуття 
реальності і цінності свого згасаючого існування.
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Вечорами, якщо я був цілком упевнений, що 
бригаду вночі не викличуть на базу, то часто заходив 
до невеликого барака біля сторожової будки. Барак цей 
називали пересильним. У ньому завжди кілька ночей 
проводили в очікуванні етапу прибульці з в’язниць, яким 
зла доля не дозволила залишитися в Єрцеві. Шлях від 
нас вів на всі лагпунктьі, але серед згадуваних 
найчастіше звучала Друга Алексєєвка, малий штрафний 
табір без дна: так багато до нього йшло з етапами 
в’язнів, ніколи більше не повертаючись. Раз лише, після 
амністії, я зустрів у пересильному давнього товариша з 
гродненської в’язниці, симпатичного робітника- 
троцькіста з Варшави, Анджея К., коли той повертався 
через Єрцево на волю. З розказаного ним -  напівна
тяками і дуже неохоче -  випливало, що Алексєєвка 
спеціалізується винятково на лісоповалі і навіть 
наполовину не має таких умов, як Єрцево. Загублена в 
самому серці архангельської тайги, далеко від людських 
поселень і за кількадесят кілометрів від найближчої 
залізничної гілки (не беручи до уваги внутрішньої колії, 
якою йшло продовольство з єрцевської бази), вона 
цілком віддана на милість звироднілого начальника- 
енкаведиста і його найближчого штабу. В’язні там живуть 
у напіврозвалених бараках, що вічно протікають, 
вирватися за межі «другого казана» (500 грамів хліба і 
дві порції ріденької юшки) вони не спроможні, отримують 
лише зовсім зношений і подертий одяг, працюють у лісі 
по тринадцять замість дванадцяти годин, на урочисте 
оголошення вихідного дня чекають деколи по два-три 
місяці і за відсутності відповідного лікарняного 
приміщення відходять у випадку хвороби просто до
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трупарні. Лише в липні і серпні -  період, коли 
безконечна північна зима раптово вибухає коротким, 
але спекотним літом -  багнисті лісові зруби відкривають 
перед хворими на цингу бідаками багатство ягід, 
терпкої горобини і грибів, а покриті шкаралупою бруду 
землисті обличчя і загноєні очі, в яких ще тліє іскорка 
життя, вдячно підносяться з новою надією до сонця. 
Алексєєвка є штрафним лагпунктом тільки за назвою. 
Насправді до неї зігнано, мов косяки шпротів до сітей, 
в’язнів-іноземців, які ще ні в чому не встигли завинити 
в таборі, зокрема -  люмпен-пролетаріат із північної 
дільниці Варшави, що втік сюди через священну ріку 
Буг з гітлерівського пекла до совєтського раю. Ці 
єврейські поденники, шевці, кустарі і підпільні 
лоточники мерли в Алексєєвці, як мухи, і Анджей не раз 
бачив, як вони вигрібали зі смітника гнилі капустяні 
листки чи картопляне лушпиння. Відтак у штрафном 
лагпункте постійно вибухали бунти, і саме вони ex post 
дозволяли легалізувати віддавна існуючий стан речей. 
Придушували їх безкровно, на кілька днів затримуючи 
видачу в’язничних порцій, а невдовзі за зону виносили 
малі скелети, обтягнуї і жовтою, як пергамент священних 
книг, шкірою і не зганьблені кулями переможної 
революції в черепах. Приглянувшись до Єрцева, 
Анджей, який попри свій троцькізм мав хворобливу 
схильність дошукуватися в совєтській Роси «певних 
світлих сторін», дійшов висновку, що чим далі від 
центральної московської влади, тим гірше. Це мало 
означати, що «ідея була добра, але втілення погане».

До пересильного барака треба було сходити з 
дерев’яної доріжки вниз, кількома вирубаними в снігу 
сходинками, які від постійного ступання набрали 
кольору заболоченої підлоги в сінях; барак був темний, 
брудний, без води та «хвої» і значно нижчий від інших, 
так що на верхніх нарах можна було розмовляти тільки 
лежачи або зігнувши дугою спину. На цвяхах, забитих у 
балки, які підпирали стелю і обрамлювапи тісні шухляди
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лежанок, висіли вічно мокрі черевики, а на зиґзаґо
подібній трубі від печі сушилися промоклі онучі. 
Увійшовши, людина в першу мить майже нічого не 
бачила. Щойно освоївшись у тьмяному світлі маленької 
жарівки на протилежній стіні, можна було вихопити з 
півмороку два ряди голих п’ят на нарах, які стирчали з 
сірих руїн людських тіл, накритих з головою лахміттям, і 
три або чотири тіні, нахилені з витягнутими перед собою 
руками над розігрітою бляхою пічки, неначе на 
спіритичному сеансі. Перший передвечірній прибулець 
до пересильного барака пожвавлював зазвичай 
мовчазних його мешканців, поштурхуючи їх у голі стопи 
чотирма питаннями: хто, звідки, куди і за що? Деколи 
після такого вступу з-під купи безладно сплутаних шмат 
виринало якесь вихудле обличчя з напівбожевільним 
поглядом і, відігнавши набриду сердитим «пошел еон», 
знову ховалося за смердючою заслоною. Та, як 
правило, кількох подібних спроб зав’язати знайомство 
вистачало, щоб на нарах почали підніматися згорблені 
постаті, охочі до розмов і обмінного гендпю. Під вечір у 
пересильному вже роїлося, як у вулику. Спершись на 
вертикальні підпори, «єрцевці» ділилися з «транзитними», 
які рідко спускалися з нар, трясучись зі страху за свій 
в’язничний набуток, досвідом, спостереженнями, 
почутими новинами і міняли хліб на махорку. Що мені 
найбільше подобалося в пересильному, це атмосфера: 
маючи дрібку фантазії, його можна було уявити як щось 
середнє між притулком для заблуканих волоцюг, що 
вирушили на пошуки золотого руна, і звичайною 
європейською кав’ярнею. Адже тут можна було 
познайомитися з новими людьми, дізнатися, що чувати 
в інших тюрмах, купити пучку махорки, спільно 
порозпачати над паршивою долею і -  last but not least -  
поклясти, користуючись малою ймовірністю доносу в 
цьому кількаденному пристанку, Сталіна та його 
преторіанську ґвардію. Допіру після війни я з жалем, 
але не без прихованого задоволення, переконався,
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що з цього погляду європейські кав’ярні стали для 
мільйонів людей тим, чим для мене був транзитний барак 
в Єрцеві: одне слово, що вони більше нагадують 
дерев’яні шпаківні, прибиті у мене на батьківщині до 
дерев для галасливих перелітних птахів, яких раптовий 
холод виганяє з теплих країв, аніж віденські Kaffehaus'w 
чи паризькі cafes-chantants.

Транзитний барак виконував у нашому таборі також 
роль Інституту досліджень політичної кон’юнктури з 
живими показниками цін на рабську працю та ідеоло
гічних відхилень у вигляді напливаючих хвиль в’язнів. 
Отож, згідно з розповідями моїх товаришів, у 1939 році 
він приймав рештки згасаючої вже Великої Чистки, які 
добиралися хаотично і без плану. 1940 рік був свідком 
ритмічних припливів поляків, українців, білорусів та 
євреїв зі Східної Польщі, а також прибалтів і буковинських 
українців. 1941 року прийшли перші етапи фінів і 
червоноармійців з финского плена, які прямо через 
замаєну тріумфальну арку в Ленінграді з написом 
«Родина поздравляет своих героев» покрокували в ритмі 
маршу Будьонного на бічну колію за містом -  до 
запломбованих товарних вагонів. У перші місяці після 
вибуху російсько-німецької війни в пересильному 
з’явилися недобитки цілковито зросійщених поволзьких 
німців та одурілі групки українців і білорусів, які з рідних 
сіл повтікали вглиб Росії від швидкого просування лінії 
фронту. Я навіть пам’ятаю кілька прізвиськ, зі сміхом 
вигаданих в інженерному бараку для цих жертв воєнного 
паломництва. До нас, поляків, пристала кличка 
«антигитлеровские фашистьі», нещасних червоноармійців 
називали «героями финского плена», а українців і білорусів, 
що втікли від німців, -  «партизанами отечественной войньї».

У лютому 1941 року я зустрів у пересильному трьох 
німців, які від решти мешканців відрізнялися певною 
мимовільною зверхністю жестів і відносно пристойним 
європейським одягом. Найнижчий з них -  опасистий 
брюнет із широким обличчям і пронизливими очима,
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приземкуватий і збитий, як колода, -  носив на голові 
чорний беретик із хвостиком; у високого і широко
плечого блондина на шиї був пов’язаний спортивний 
шалик, а худорлявий юначок із довгастим інтеліґентним 
обличчям не розлучався з підбитими лижними череви
ками. Тож разом вони мали на собі мовби розкомплекто
ваний туристичний костюм і на перший погляд дуже 
нагадували трійку безробітних інтелігентів у високо
гірному притулку. Яким же було моє здивування, коли 
пізніше виявилося, що тільки молоденький ІІІтефан 
вчився в університеті в Гамбурзі, а решта двоє -  рослий 
Ганс і присадкуватий Отто -  працювали в механічних 
майстернях у Дюссельдорфі. Розмову ми почали 
по-російськи (всі троє з труднощами послуговувалися 
дерев’яною і жахливо немелодійною російською з 
добрячою домішкою української), але за кілька хвилин 
перейшли на німецьку, і я видерся до них на верхні 
нари, щоб надійніше відгородитися від гомінкого 
барачного чорного ринку.

Всі троє перед гітлерівським путчем належали до 
німецької комуністичної партії, але знайомі не були, хоч 
Отто і Ганс працювали в одному місті. Після підпалу 
Райхстаґу партія, роз’їдена провокацією і розвалювана 
на очах мільйонів своїх членів, вислала їх за кордон; 
кінцева мета втечі могла бути одна: прибрана 
батьківщина Димитрова, а також -  у ті часи -  всіх 
комуністів світу. Вони рухалися до неї різними шляхами: 
Ганс через Данію, Швецію і Фінляндію, Штефан і Отто 
через Париж, Італію і Балкани. їх без проблем 
перекидали з країни в країну, а вони були в захваті від 
справності європейських комуністичних організацій і 
довгими нічними годинами на щоразу нових конспіра
тивних квартирах снили наяву разом із принагідно 
зустрінутими товаришами образ батьківщини світового 
пролетаріату таким, яким він запам’ятався з ілюстрованої 
партійної брошурки і розповідей тих, хто прибув звідти. 
Заняття недільної партійної школи першого року терору
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в Німеччині зазвичай відбувалися за містом, тож у їхніх 
спогадах все, пов’язане з Росією, мимоволі асоціювалося 
з дозрілою красою лісів, полів і рік, з лінивою ситістю 
садів і набубнявілих дівочих грудей, розколисаних над 
задивленими в небо головами, з повільним пропли
ванням весняних хмарин і приємною втомою в усьому 
тілі, коли повертаєшся під вечір, ледве переставляючи 
ноги, до міста з прогулянки на край далекого обрію.

Отто і Ганс зустрілися 1936 року на харківському 
машинобудівному заводі, тим часом Штефан намагався 
розпочати навчання в Києві. їхні перші враження 
відрізнялися від мрій з недільної школи, але багато 
розчарувань тоді ще можна було списати на проблеми 
з акліматизацією і живуче капіталістичне оточення. Отто 
і Ганс тяжко працювали, непогано заробляли і жили 
стерпно, а вечорами, коли вже достатньо вивчили мову, 
насолоджувалися у заводському клубі високим рівнем 
доповідей з «політграмоти». Перші спроби висловитися 
у «вільній дискусії» дещо остудили їхній запал: Отто 
тепер часто відлинював після роботи на пиво й більярд, 
а Ганс почав проводжати додому молоду українську 
робітницю. Що їх обох у цих «вільних дискусіях» прибило 
і заскочило, це невтомно проголошувана брехня на тему 
життєвого рівня на Заході. Коли Ганс одного разу 
спробував під час дискусії пояснити, що «західне 
капіталістичне рабство полягає у чомусь зовсім іншому», 
його з місця осадило різке запитання доповідача, «чи 
товариш попередній оратор не хотів би раптом 
повернутися туди, звідки приїхав, або ж обміркувати все 
від початку». Він не знав тоді, що означає оте 
«обміркувати все від початку», висловлене таким 
специфічним тоном погрози, і не мав бажання 
«повертатися туди, звідки приїхав», тож відтоді слухав 
мовчки і поглядом шукав у натовпі слухачів молоду 
робітницю, яка одного разу, прощаючись, зіп’ялася на 
пальці і сказала йому на вухо, що краще «не рассуждать, 
когда докладьівают членьї правительства». Звичне місце
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Отто на лекціях і далі зяяло пусткою. В середині 1936 
року Ганс одружився з молодою українкою, виїхав зі 
спільної кімнати і поселився у жінчиної родини. Саме 
тоді вперше пролунало це слово. На весіллі свого 
товариша, після кількох тостів старих майстрів, уже 
цілком п’яний Отто встав, підняв склянку горілки вгору 
і, розкарячивши короткі ноги, як засапаний бик, 
голосно крикнув: «Непобедимьій Советский Союз єсть 
дрек’ ». Зібрані сприйняли, очевидно, це енергійне 
слово за якийсь відповідник німецького «ура!», бо, 
цокнувшись склянками, підтакнули: «правильно!». Але 
Ганс випхав Отто за двері і швидко відвпровадив 
додому. Штефан у Києві справжнім студентом не став, 
усе ще навчаючись мови, зате вже був почесним членом 
студентського комітету і шанованим промовцем на 
інтернаціональних мітинґах.

Врешті надійшов пам’ятний тридцять сьомий рік. 
Велика Чистка наближалася, як гроза, але розряджалася 
наразі короткими замиканнями блискавиць і далеким 
відлунням громів за горами і ріками. Не йнялося віри 
дивним поголоскам, суперечливим відомостям і 
таємничим листам з Москви чи Ленінграда. Однак 
накопичена хвиля врешті-решт прорвала шлюзи 
російської греблі і з оглушливим гуркотом вдерлася на 
Україну, забираючи дорогою кого попало, як повінь, що 
зносить дахи, крокви і сволоки, порожні віконні рами, 
меблі і копиці сіна. Люди приходили в установи, на 
заводи і фабрики, до навчальних закладів і домівок з 
одним-єдиним питанням на вустах: «Кого сегодня берут?». 
Бурхливу-бо течію повені швидко відрегулювали й 
увігнали у визначене дамбами русло. Першими 
постраждали іноземці. Отто забрали з фабрики, Штефана 
з університету, а Ганса з дому. Він вийшов, не обійнявши 
нажахану дружину й заплакане немовля, і попри вперте

1 Dreck -  лайно (нім.).
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висилання листів, так ніколи й не отримав від них жодної 
звістки.

Слідство було монотонним і цілими місяцями 
крутилося довкола звинувачення у шпигунстві. Ганса і 
Штефана били відносно легко й лише кілька разів, 
натомість Отто за свій п’яний «дрек» мав відбиті нутрощі 
й вибиті зуби. У перші місяці 1939 року 570 німецьких 
комуністів помістили в окремому крилі однієї з 
московських тюрем (попри всі зусилля я не можу 
згадати, чи Ганс говорив про Луб’янку, а чи про Бутирку), 
і там у спільній камері Ганс і Отто познайомилися з 
переляканим Штефаном і пригріли його.

Була вже, мабуть, перша половина вересня, бо 
наглядач захоплено повідомляв їх щодня про 
переможну ходу німецької армії в Польщі, коли якогось 
пополудня із сусідньої камери відстукали, що один із 
в’язнів знайшов у туалеті кавалок газети з текстом 
німецько-совєтського пакту. Новина пішла далі і 
повернулася невдовзі з рішенням: від ранку наступного 
дня -  голодування з вимогою, щоб до тюрми прийшов 
німецький посол у Москві, представник їхньої дружньої 
батьківщини. Росіяни витримали всього тиждень цієї 
гри. Перед закінченням голодування делеґація 
німецьких комуністів, по одному з кожної камери, вийшла 
на зустріч із посланцем графа Шуленбурґа. Вони 
висунули тільки одну вимогу: щоб їх не карали за 
комунізм і нелегальну втечу з країни. Все інше було їм 
цілком байдуже, вони навіть були готові відразу після 
перетину кордону стати до лав Вермахту. Під час того 
голодування, в якому німецькі євреї і деякі німці за 
походженням взяли участь на знак солідарності, однак 
висловилися проти власної репатріації, совєтські власті 
не застосували жодних репресивних засобів. Російсько- 
німецькі переговори тривали кілька місяців, а бунтівний 
павільйон тим часом втішався збільшеними й поліпше
ними харчовими пайками та щоденними прогулянками 
у внутрішньому дворі в’язниці. Нарешті ту ж делегацію
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викликали, щоб оголосити рішення. Росіяни в цілому 
погодилися на репатріацію колишніх німецьких 
комуністів, але залишили за собою право затримати 
кілька десятків осіб на власний розсуд. Німецький 
чиновник додав, що повторне голодування нічого не 
дасть, оскільки посол прийняв російські умови. 
Страйкарі відтак не мали вибору і також погодилися. У 
групі тих кількадесяти затриманих совєтами опинилися 
Ганс, Отто і Штефан. У січні 1940-го, вже в іншій камері, 
їм оголосили десятилітні вироки, а в лютому вислали 
етапом до Єрцева. Про п’ятсот щасливців, яким 
усміхнулася доля, вони не знали нічого.

Коли Ганс закінчив свою розповідь, я запитав, 
звернувшись до всіх трьох, як вони вважають, чи 
справді німецькі концентраційні табори ліпші від 
совєтських таборів праці. Ганс знизав плечима і 
зверхньо щось буркнув, але Штефан, здається, з 
розумінням поставився до такого погляду. Тоді Отто, 
який досі мовчав, підняв своє велетенське чоло, 
прошив Штефана холодним поглядом маленьких очиць
і сказав (майже дослівно): «Du hast eine Lust zu 
philosophiren, Stefan, aber Heimat ist immer Heimat, und 
Russland wird immer Dreck sein»2. Я також відмовився від 
цього «філософування». У ситуації, в якій ми всі 
перебували, говорити їм про жахи гітлеризму означало 
би пояснювати трьом пійманим у капкан щурам, що 
найближча дірка в підлозі веде до такої ж пастки.

Наступного дня на світанку вони рушили на 
Няндому. Штефан помітив мене перед брамою в натовпі 
в’язнів, вишикуваних для маршу за зону, підніс руку і 
крикнув: AufWiedersehen, mein Freund!3 У квітні я отримав 
лист від Ганса, який зберігаю до сьогодні: «Stefan, -  
писав він, -  war hier auf allgemeiner Arbeit. Mir, Hans, ist

2 Маєш бажання пофілософувати, Штефане, але батьківщина -  
це завжди батьківщина, а Росія завжди буде лайном (нім.).

3 До побачення, друже (нім.).
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allerdings gelungen, hier als Maschinist zu arbeiten. Ottoist 
noch auf allgemeiner Arbeit im SSgewerk bescheftigt. Wir 
bekommen nicht einmal von unseren Angehdrigen aus der 
S.S.S.R. Post. Wie traurig sieht hier oben im Norden der 
Friihling aus, und besonders unter den Bedingungen, unter 
den wir hier leben»4.

До 1947 року я був переконаний, що вся ця 
розповідь правдива аж до того місця, де росіяни з 
допомогою посольства Німеччини в Москві розбили 
німецьких комуністів-страйкарів на кільканадцять груп 
по-новому перемішаних в’язнів і всіх їх «затримали на 
власний розсуд» у різних совєтських тюрмах. Проте в 
Лондоні я почув із вуст безпосереднього учасника, пана 
Ц., видатного віденського комуніста і товариша 
молодечих боїв Кестлера, епілог цієї історії, який 
розігрався взимку 1940 року на мості в Бресті над Бугом, 
а ще через рік його також підтвердила книжка Марґарет 
Бубер-Нойман5. Уночі через міст на протилежний берег 
Бугу перейшов натовп німецьких комуністів, які без 
тріумфальної арки поверталися назад на батьківщину, 
щоб після всіх совєтських страждань жити на Заході без 
змін. Трьох моїх товаришів серед них не було. Німецьких 
євреїв, які опиралися, НКВД передавало в руки Гестапо 
силою. Пан Ц. за Бугом втік з ешелону і всю війну 
переховувався в Польщі.

4 Штефан був тут на загальних роботах. Однак мені вдалося 
влаштуватися машиністом. Отто призначили на загальні 
роботи в тартаку. Ми не отримуємо пошти навіть від родичів 
із СССР. Як сумно виглядає тут, на півночі, весна, особливо 
в наших життєвих умовах (нім.).

5 Марґарет Бубер-Нойман -  німецька комуністка, арештована 
1937 року і вислана до Сибіру, потім видана нацистам, 
ув’язнена концтабору Равенсбрюк. Авторка книги «Невільниця 
Сталіна і Гітлера».
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Рука в огні

а оскільки зовсім без надії жити неможливо, то 
він і вигадав собі вихід у добровільному, майже штучному 
мучеництві.

Достоєвський,«Записки з Мертвого дому»

Всупереч припущенням уся система примусової 
праці в Росії -  разом зі слідством, перебуванням у 
в’язниці і життям у таборі -  більше, ніж на покарання 
злочинця, зорієнтована на його економічну експлуатацію 
і цілковиту метаморфозу. Тортури в процесі слідства 
застосовуються не як принцип, а як допоміжний засіб. 
Йдеться насправді не так про змушування оскарженого 
підписатися під вигаданим, фіктивним звинувачуваль
ним актом, як про абсолютну дезінтеграцію його 
особистості.

Людина, яку протягом довгих місяців, а часом 
навіть і років будять щоночі, позбавляють під час 
слідства права задовольняти найелементарніші 
фізіологічні потреби, годинами тримають на твердому 
стільці, засліплюють спрямованою в очі жарівкою, 
штрикають підступними запитаннями і нестерпним 
крещендо надуманих звинувачень, садистично дражнять 
виглядом сиґарет і гарячої кави на столі -  така людина 
готова підписати все. Але справа не в цьому. В’язня 
можна вважати «препарованим» для останньої 
процедури щойно тоді, коли стає виразно видно, як його 
особистість розпадається на дрібні складники: між 
асоціаціями з’являються прогалини, думки і почуття 
розхитуються у місцях своїх з’єднань і торохтять, як у 
зіпсованому механізмі, трансмісійні паси, що сполучають
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теперішнє з минулим, зіскакують з ведучих коліс і 
опадають на дно свідомості, всі важелі і передачі волі 
та інтелекту заклинюють, стрілки приладів скачуть, як 
ошалілі, від нуля до максимуму і назад. Механізм далі 
крутиться на збільшених обертах, але вже не працює 
по-старому: все, що недавно видавалося звинува
ченому абсурдом, стає цілком правдоподібним, хоча 
наразі ще не правдивим, відчуття змінюють барви, сила 
волі зникає. Писання листів родичам за кордон може 
виявитися зрадою інтересів пролетаріату, а запущена 
робота -  саботажем соціалістичного будівництва. Настає 
вирішальний для слідчого момент. Ще один точний удар 
у паралізований стрижень опору -  і механізм зупиня
ється. Приспана наркозом людина на частку секунди 
зависає в порожнечі, нічого не чує, ні про що не думає, 
нічого не розуміє. Діяти треба швидко, як при штучному 
нервовому шоці чи переливанні крові, коли на мить 
серце пацієнта перестає битися. Маленька неуважність, 
дрібна затримка, і пацієнт прокинеться на операційному 
столі -  і збунтується або ж зламається і зануриться у 
вічну апатію. Тепер, тепер або ніколи! Очі слідчого 
шукають єдиного, приготованого саме на цю мить 
речового доказу, рука хапає його, як ланцет. Ще кілька 
годин тому цей арґумент міг видаватися дурничкою, 
хоча, на відміну від інших, і не позбавленою певних 
підстав. Тепер у спустошеній уяві оскарженого він 
виростає до гігантських розмірів. Ланцет влучив у 
потрібне місце і входить глибше. У несамовитому поспіху 
хірург вирізає серце і переставляє його з лівого боку 
на правий, усуває заражені ділянки мозку, прищеплює 
клапті шкіри, змінює напрям кровообігу, наново зв’язує 
розірвані нерви. За хвилю людський механізм, 
зупинений у нульовій точці і розібраний на найдрібніші 
частини, буде знову зібраний, але вже інакше: 
прогалини між асоціаціями заповняться іншими 
зв’язками, думки і почуття точно підженуться до інших 
пазів, трансмісійні паси почнуть передавати не минуле
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теперішньому, а теперішнє минулому, інстинкт і воля 
змінять напрямок діяльності, стрілки приладів назавжди 
зупиняться на максимумі. Оскаржений вийде зі ступору, 
поверне втомлене, але усміхнене обличчя до свого 
доброчинця і, глибоко зітхнувши, скаже, що тепер він 
усе розуміє і що досі ціле життя помилявся. Терапія 
вдалася, пацієнт заново народився. Ще тільки раз, 
повернувшись до камери і ставши над парашею, щоб 
відлити стримувану кілька годин сечу, він відчує на лобі 
крапельки поту, а в цілому тілі полегшення та 
розслаблення і на мить завагається: чи він спав, чи, 
може, переживав свою реінкарнацію увіч? Востаннє в 
житті він засне із цим відчуттям болісної непевності, бо 
вже наступного дня близько полудня прокинеться 
порожній, як вилущений горіх, і ослаблений після 
нелюдського напруження цілого організму, але осяяний 
думкою, що все вже нарешті позаду. І коли він почне 
ходити між нарами, ні з ким не розмовляючи, можна 
бути певним, що це його перші кроки в іншому вже світі -  
він одужує, рани швидко затягуються і зростається його 
нова особистість.

Період між завершенням слідства і заочним 
вироком, після якого зазвичай настає швидкий виїзд 
до табору, звинувачений проводить у камері, звикаючи 
до нової ситуації. Інстинкт підказує йому, що не потрібно 
вдаватися до розмов із в’язнями, які ще не пережили 
Великого Перетворення: шви на його ранах ще занадто 
свіжі, щоб витримати шарпання чужих рук. Підсвідомо 
він нічого так не боїться, як миті, коли нова дійсність 
розсиплеться від одного удару, мов крихкий картковий 
будиночок, а якийсь атавістичний, привалений руїнами 
старого світу голос штовхне його до дверей камери із 
затисненими кулаками і розпачливим криком: «Я 
збрехав, збрехав! Від усього відмовляюся! Пустіть мене 
до слідчого, я хочу до слідчого! Я невинний, невинний!». 
Якщо щаслива доля дозволить йому уникнути такої миті -  
страхітливої миті, коли старий мозок виявить ще досить
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сили, аби зрозуміти, що нове серце б’ється інакше і 
деінде, ніж раніше, руйнуючи таким чином кропітку 
працю місяців чи навіть років, то в’язень може з 
байдужим спокоєм лежати цілими днями на нарах в 
очікуванні етапу. У цьому стані сомнамбулічного 
заціпеніння він за кілька днів зауважує у холодному мурі 
власної в’язниці вузьку щілину, через яку просочується 
слабеньке світло останньої надії. Він починає мріяти про 
табір. Спочатку несміливо, а потім усе голосніше 
невідомий голос -  коштовна реліквія давнього життя, 
єдиний доказ, що було і могло бути інакше, -  спокушає 
його картиною вільного життя в таборі, серед людей: 
не всі ж вони забули про минуле. Він розраховує тепер 
передовсім на дві речі: працю і милосердя. Не 
милосердя до себе -  те, що він пережив, здається йому 
по суті перемогою. Однак він невиразно відчуває, що 
задля збереження нитки, яка пов’язує його з давніми 
часами, коли він був іншим, мусить за всіляку ціну 
викликати у собі милосердя до товаришів по недолі, 
співчуття до чужих страждань, єдине мірило того, що, 
змінившись, він не перестав бути людиною. «Чи можна 
жити без милосердя?» -  запитує він по ночах сам себе, 
перевертаючись з боку на бік і неспокійно потираючи 
чоло, мовби намагається пригадати собі, чи відчував 
колись, думаючи про чуже нещастя, таку ж болісну 
байдужість, як тепер, коли він вдруге народився. Чи 
можна жити без милосердя?

Табір навчить його, що можна. Спочатку він буде 
ділитися останньою скибкою хліба із в’язнями, 
близькими до голодного божевілля, буде вести попід 
руку хворих на «курячу сліпоту», буде кликати на 
допомогу, коли його товариш відрубає собі на 
лісоповалі два пальці на руці, буде потайки заносити 
до трупарні зливки юшки і голови оселедців; однак 
через кілька тижнів сам зауважить, що він робить усе 
це не за безкорисливим покликом серця, а за 
еґоїстичним наказом розуму, намагаючись рятувати
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передовсім себе і лише потім інших. Табір з його 
звичаями і системою утримування в’язнів за нижньою 
межею людяності дуже йому в цьому допоможе. Чи міг 
він припустити, що людину можна так принизити, аж вона 
вже викликатиме не співчуття, а огиду, навіть серед 
співв’язнів? Як співчувати тим-таки «курячим сліпцям», 
коли щоденно бачиш, як їх підганяють прикладами 
рушниць, щоб вони не затримували повернення в зону, 
а потім в’язні, що поспішають до кухні, нетерпляче 
зіштовхують їх з вузької табірної стежки; як провідувати 
трупарню, занурену у вічний морок і гнилий сморід 
екскрементів; як ділитися хлібом з голодним, котрий уже 
завтра зустріне тебе в бараку божевільним, настир
ливим поглядом? Через два чи три місяці такої боротьби 
в’язень, який після Великого Перетворення намагається 
останнім зусиллям волі перекинути рятівний канат у 
знищене на слідстві минуле, піддається і вперше без 
спротиву слухає нарікання на нарах про те, що «барахло 
в трупарні, не працюючи, жере чужий хліб», «курячі сліпці 
загороджують усі проходи в таборі і в сутінках знижують 
вьіработку», а вражені голодним божевіллям повинні 
сидіти в ізоляторі, бо скоро вже почнуть красти хліб. 
Отже, мав рацію слідчий, коли говорив, що залізна мітла 
совєтської справедливості змітає до таборів лише сміття, 
а люди, по-справжньому гідні цього звання, можуть 
довести помилковість звинувачень на їхню адресу. 
Останню нитку перервано, виховання закінчилося. 
Залишається вже тільки експлуатація дешевої приму
сової праці, і якщо перевоспитанньїй в’язень протягне 
вісім чи десять років рабської каторги, його без хвилі 
вагання можна буде посадити за стіл слідчого навпроти 
майбутнього оскарженого, який колись займе його 
попереднє місце.

Однак трапляються й такі, хто в момент цього 
останнього випробування раптом прокидається і 
зупиняється на роздоріжжі, аби з пронизливою ясністю 
зрозуміти, що його ошукали. Не переконали, не
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навернули, а знищили як людину, випалили розпеченим 
залізом усі людські почуття! Усі -  за винятком одного. 
Вже запізно, щоб стрибнути до дверей із криком: «Я хочу 
до слідчого, я не винен!», але ще занадто рано, щоб на 
місці подоланого милосердя роздмухати в застиглому 
попелі власного життя високе полум’я з останньої 
іскорки людяності -  з добровільного і майже штучного 
мучеництва.

*

Без цього вступу неможливо зрозуміти історію 
Михайла Олексійовича Костилєва, нового в’язня, якого 
після прибуття з лагпункта в Мостовиці призначили в 
нашу бригаду.

Вступ цей стосується не всіх совєтських в’язнів, а 
нас, поляків, -  ще менше. Назагал, слідство у справах 
поляків, арештованих після анексії Росією східних 
польських територій 1939 року, обмежувалося змушуван
ням підписати фіктивний акт звинувачення, тож мало 
на меті радше знаходження зручного приводу для 
органів, зайнятих набором дешевої рабської сили і 
деполонізацією новозахоплених земель, аніж перевихо
вання майбутніх громадян Совєтського Союзу. 
Виходячи з його -  у більшості випадків -  поспішності і 
хаотичності, можна зробити висновок, що росіяни 
вважали «рекрутчину» у Східній Польщі профілактичним 
заходом перехідного періоду і всупереч власним 
зарозумілим заявам виразно рахувалися з можливістю 
поторгуватися на повоєнній міжнародній конференції. 
На думку совєтського уряду, східні території -  згідно з 
пактом Ріббентропа-Молотова -  остаточно увійшли до 
складу Росії, але їхнє польське населення мало аж до 
кінця війни бути чимось на зразок застави, яку 
використовують і пускають в обіг, наче маєток боржника, 
обкладеного секвестром його кредитора. Зайве 
додавати, що якби війна поточилася інакше і росіяни
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мали б можливість безкарно спостерігати її збоку, 
чекаючи на остаточну перемогу Німеччини, ця «застава» 
безповоротно перейшла б у власність специфічного 
«кредитора», а півтора мільйона громадян Польщі 
розпочали б свою слідчо-тюремну мандрівку від початку, 
цього разу -  вже під наглядом рафінованих перевос- 
питателей.

У мить, коли Костилєв отямився від свого дворічного 
ступору, він усвідомив дві речі: що його ошукали і як 
його ошукали. Відтак усе описане вище -  це не моя, 
збудована ex post, теорія з приводу виховної системи 
совєтських тюрем і таборів чи психологічна інтерпретація 
історії життя і смерті М. О. Костилєва, а його власна, 
багаторазово повторена і доповнена оповідь. Як 
гончак, випущений раз на правильний слід, Костилєв 
досконало відстежив усі найдрібніші деталі свого 
ув’язнення, слідства й життя в таборі і навчився 
говорити про них спокійно, переконливо, зі знанням 
справи, часом подібний у цьому до туберкульозника, 
який із вдаваною байдужістю реєструє симптоми і 
розвиток власної хвороби. Також не я вигадав спроби 
порятунку загроженої людяності з допомогою мило
сердя, а потім добровільного мучеництва. Все це 
Костилєв мені виклав сам у відповідь на випитування, 
чого він прагне, обпікаючи раз на кілька днів свою праву 
руку вогнем. Спосіб його мовлення міг навіювати 
підозри, що Костилєв був близький до якоїсь особливої 
форми релігійної манії, успадкованої від цілих поколінь 
російських містиків, або легкої шизофренії, яка 
розвивалася непомітно для нього самого -  навіть після 
струсу, пережитого впродовж року слідства і перших 
кількох місяців перебування в таборі. Його розповідь 
була спокійною, точною і розумною, з тією типовою для 
душевнохворих уважною ретельністю, яка не допускає 
заперечень і, змусивши слухача прийняти засновки, 
змушує його погодитися так само з висновками. Я не 
виключаю жодної з цих можливостей, але вони не
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заважають мені переповісти його історію. Так чи інак, 
дружба з Костилєвим серйозно вплинула на мій 
совєтський досвід, а його смерть викликала відгук і 
серед решти в’язнів єрцевського табору.

Костилєву було 24 роки, коли за дорученням партії 
він залишив Московський політехнічний і вступив до 
морського училища у Владивостоку. Сам він походив з 
Воронежа і, рано втративши батька, вже в юному віці 
мусив утримувати матір, яка після смерті чоловіка 
перенесла на сина всю невикористану любов перед
часно овдовілої жінки. Для молодого Костилєва любов 
до матері була також єдиною надійною точкою опори в 
довколишній дійсності. Щоправда, він був комсо
мольцем, потім партійним, але його особисте життя 
постійно вислизало за рамки політичної дресури і 
шукало притулку в маминих обіймах. Батько, помираючи, 
наказав йому бути вірним матері і великому делу 
Окгябрьской революции. Костилєв з дитинства надто 
глибоко вріс в атмосферу комунізму, аби припускати, 
що на світі може існувати і щось третє. Тому-то, коли 
комсомол закликав його вступити до московської 
політехніки, він не вагався, хоч, за власним зізнанням, 
завжди відчував потяг до літератури; не опирався він 
також, коли партія направила його як молодого 
інженера-конструктора у Владивосток.

У цьому місці, перш ніж події розгорнуться далі, варто 
на хвилю замислитися, на чому базувався комунізм 
Костилєва. Передусім -  на вихованні. Мати, проста і 
радше релігійна жінка, небагато розуміла з того, що їй 
часто говорив чоловік, але з пієтизму до його пам’яті та 
інстинктивного відчуття сімейної безпеки вона підси
лювала в синові революційний запал. Цього вистачило 
заледве на пізнє дитинство і юність. Вступаючи до 
університету, Костилєв був уже достатньо розвинутим, 
щоб захотіти ступити на крок далі й охопити розумом 
основи віри, яку він доти слухняно сприймав серцем. 
Він ознайомився з класиками марксизму, детально
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простудіював Леніна і Сталіна, брав активну участь у 
партійних зборах і сформував собі думку: як інженер- 
комуніст він буде в Росії, що «доганяє і переганяє Захід», 
кимось на зразок місіонера нової технічної цивілізації. 
За роки життя наодинці з матір’ю, коли, повертаючись 
зі школи, він щоденно бачив її суворий профіль за 
шибою вікна одноповерхового будиночка у Воронежі і 
в напівмороці припадав з легким відчуттям болю до її 
зашкарублих від роботи рук, Костилєв виробив у собі 
потребу страждати заради чужого щастя. З «політ- 
грамоти» він довідався, що справжнє страждання існує 
тільки на Заході, тож загорівся думкою про світову 
революцію. Важливим пунктом у формуванні особистості 
Костилєва було те, що серед шалених атак преси і 
совєтської пропаганди на світ капіталізму, він склав свою 
присягу боротися за свободу пригноблених європейців 
не в ім’я ненависті, а в ім’я любові до незнаного Заходу.

Нелегко зрозуміти, яким дивом цей юнак, що до 
виїзду на навчання не випихав носа за околиці рідного 
Воронежа і стіни убогої робітничої хатини, зміг створити 
для себе такий піднесений образ Заходу. Ймовірно, 
будучи за природою схильним радше до ентузіазму, ніж 
до ненависті, він всотував уявою з партійної «політ- 
грамоти» передовсім постаті офіційно канонізованих 
«воїнів прогресу» -  тим світліші, чим чорнішим було 
змальоване вульгарним жарґоном суспільне, політичне, 
релігійне і побутове тло, на якому вони діяли. Совєтські 
вихователі ще недостатньо свідомі того, як функціонує 
молодеча уява: образи святих із чітко окресленими 
контурами майже завжди закарбовуються в ній глибше, 
ніж пекельні сили, що звідусіль чигають на них. Було 
смішно і заразом трагічно бачити в березні 1941 року 
Костилєва, який захоплено й розчулено тремтів від 
самого звучання прізвища Тореза. Він вважав його 
єдиним законним спадкоємцем Великої французької 
революції, хоча водночас недуже розумів, чому той так 
по-рабськи відданий «зрадникові Жовтневої революції».
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Юний Міша не гаяв часу. Окрім своїх основних 
політехнічних та партійних занять, він протягом чотирьох 
років вивчив на вечірніх курсах французьку мову 
настільки, щоб могти вільно читати. У Владивостоку він 
почав читати багато і випадково натрапив на щоденник 
довколасвітньої подорожі Гончарова «Фрегат “Палла- 
да%. Це пугешествие скерувало його юнацькі мріїу більш 
реальну колію: охоплений несамовитою гарячкою 
подорожей, Костилєв узявся за науку з подвоєною 
енергією. Не підлягає сумніву: його життя складалося 
щонайменше дивно. Він переживав дитинство у зрілому 
віці, беручи реванш за передчасну зрілість у дитинстві.

На другому курсі навчання в морському училищі 
Костилєв знайшов у Владивостоку маленьку приватну 
бібліотеку, а в ній -  кілька потріпаних французьких книг: 
Бальзака, Стендаля, «Виховання почуттів» Флобера, 
«Сповідь сина віку» Мюссе і «Адольфа» Констана. Він 
не сподівався від них нічого надзвичайного -  просто 
хотів «повправлятися у мові». Однак світ, який вони 
йому відкрили, перевершив усі його очікування і був 
схожим на казку. Відтоді Костилєв жив у стані постійного 
збудження. Читав по ночах, закинув науку, пропустив 
кілька партзборів, замкнувся у собі і відвернувся від 
найближчих друзів. Багато разів він намагався мені 
потім пояснити, які почуття викликало в ньому це 
відкриття французької літератури.

Я захворів на тугу за чимось невизначеним, -  
розповідав Костилєв, потираючи здоровою рукою 
кутасту поголену голову, -  я вдихнув іншого повітря, 
як людина, що, не підозрюючи цього, все життя 
задихалася. Зрозумій, не йдеться про факти, врешті- 
решт всюди на світі люди кохають, вмирають, розва
жаються, інтриґують і страждають. Йдеться про 
атмосферу. Все, що я читав, діялося неначе в 
субтропічному кліматі, тоді як я від народження жив у 
крижаній пустелі... У Москві я також бачив інше життя, 
але воно мало у собі щось від сектантської розпусти і
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ніколи не вихлюпувалося на вулиці через вінця 
замкнених готелів...

- Міша, -  навмисно заперечував я, -  але ж це тільки 
література. Ти навіть не знаєш, скільки на Заході злиднів 
і страждань...

- Знаю, знаю, -  струшував головою він, -  те саме 
сказав мені потім слідчий. Якщо я колись відчув, бодай 
на мить, що таке свобода, то саме тоді, коли читав 
французькі книжки, позичені у старого Берґера. Я був, 
як застрягле в кригах судно, і нічого дивного, що 
намагався вирватися з них на теплі води.

Костилєв часто вживав не надто вдалі літературні 
порівняння, але це було винятково влучним. Великий, 
кремезний, з головою, похиленою, як залізний таран, і 
п’ястуком завбільшки з ковальський молот, він справді 
нагадував криголам.

Історія Костилєва, не зовсім зрозуміла мені у часи, 
коли я її слухав і дивився, сьогодні відчитується, як 
розшифрований палімпсест. Бо ж у пошуках старого 
тексту найважливішим було не спокуситися інтерпре
тацією Костилєва і побачити трагедію так, як вона 
відбилася в його власній пам’яті у первинній, несвідомій 
формі. На жаль! Костилєв сам тут був дослідником і доки 
допустив інших до читання свого життя, на власний 
розсуд дуже детально, але однобічно проаналізував 
його. Наприклад, він був переконаний, що «воскрес» 
завдяки кільканадцятьом потріпаним французьким 
романам, я ж особисто вважаю, що він просто прочитав 
їх запізно і, на своє нещастя, по-французьки. Наскільки 
мені відомо, всі «відкриті» Костилєвим книжки були 
перекладені російською і, відкинувши нестерпні 
марксистські коментарі, їх можна було вільно читати в 
дешевих виданнях Госиздата. З волі випадку Костилєв 
прочитав їх французькою у віці, коли запізнілий і 
нереалізований бунт зазвичай уже має в собі щось 
хворобливе і маніакальне; отож він вбив собі в голову, 
що його ошукали, що від нього приховали «всю правду».
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До Заходу він ставився, як навернений неофіт, що 
пояснює своє колишнє перебування у хибній вірі 
змовою брехні та лукавства заздрісних жерців. Він 
відсторонився від партії, навіть не завагався перекласти 
частину вини за служіння фальшивим богам на плечі 
матері. Якось у дискусії з колегами він забувся і 
вибухнув: «Визволити Захід! Від чого? Від такого життя, 
якого ми ніколи в очі не бачили!». Запала мертва тиша, 
але цей дрібний інцидент тимчасово пішов у небуття.

1937 року власника приватної бібліотеки -  старого 
поволзького німця Берґера -  арештували. Через кілька 
тижнів він потягнув за собою Костилєва. З першого 
допиту нібито випливало, що участь Костилєва у справі 
Берґера була радше випадковою. Називаючи.людей, 
які заходили до бібліотеки, старий німець не забув і про 
«високого, кремезного курсанта морського училища». 
Хоч до в’язниці Берґера загнала Велика Чистка, в його 
справі не бракувало справжніх доказів, які мали б 
загострити пильність будь-якої нормальної поліції. 
Принаймні щодо одного сумнівів не було: за посеред
ництвом старого німця керівництво Дальстроя на Колимі 
обмінювало золото на іноземну валюту і предмети 
розкоші японського виробництва.

Костилєва катували до непритомності, приводили 
до тями відром холодної води і знову били, його очі 
ледве бачили крізь щілини в кружальцях засохлої крові, 
а рот набряк від розшарпаних ясен і розхитаних зубів, 
але він не визнавав своєї вини з упертістю, яка росла 
пропорційно до завданих йому страждань. Яким 
складним і непередбачуваним є людський організм! Це 
правда, що він має свою межу витривалості, але, 
перетнувши її, рівною мірою треба рахуватися з 
можливістю як капітуляції, так і несподіваного бунту, що 
є формою знеболення in extremis6. Стан тривалого

6 В останню хвилину, перед смертю (лат.).
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отупіння, спричинений проривом першої лінії фізичного 
опору і знищенням усіх гнізд, які разом із болем 
наказували здатися, закінчується зазвичай цілковитим 
паралічем волі і вивихом хребта, такого ж зайвого 
тепер, як зламаний стрижень у ганчір’яній ляльці; та 
деколи буває й так, що занімілий від биття організм 
машинально повторює останні збережені в пам’яті 
зусилля свідомості, яка розпачливо тримала оборону, -  
подібно до умовних рефлексів уже охопленого агонією 
тіла. Костилєв пам’ятав лише одне -  як із затятою 
рішучістю він цідив крізь спазматично заціплені зуби: 
«я не винен, я ніколи не був шпигуном». Він зомлів -  
цього разу надовго -  в ту мить, коли востаннє крикнув 
«ні!» і відчув, як раптом від конвульсивного спазму 
щелеп випадають передні зуби; задихаючись, він 
виплюнув їх разом зі струменем теплої крові й блювоти, 
що прорвався через затканий стравохід і бризнув на 
стіну, як нафта з нової свердловини. Він відчув певне 
полегшення і пірнув у темряву. Це його врятувало. 
Прокинувшись за кілька днів у в’язничному шпиталі, він 
був уже відмитий і забинтований.

На наступному допиті шпигунське питання поступи
лося місцем загальній розмові на тему політичних 
поглядів Костилєва. Було зрозуміло, що НКВД не хотіло 
відсилати його в такому стані до морського училища і 
вирішило перевести слідство на іншу колію. Вже не 
могло бути мови про порятунок спотвореного обличчя 
молодого совєтського інженера, але ще можна було 
врятувати лице могутньої інституції, яка двадцять років 
пильно стояла на сторожі Революції. Теорія совєтського 
права базується на положенні, що невинних людей не 
існує. Тому слідчий, до рук якого потрапив оскаржений, 
врешті-решт може відмовитися від початкового 
звинувачення, але це не означає, що він не спробує 
щастя деінде. В’язні під слідством знайшли для цієї 
специфічної процедури чудове означення: «Що тобі 
шиють?» -  запитують вони у товаришів, які повертаються
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з допиту. У підсумку звинувачувальний вирок є завжди 
чимось на кшталт компромісу: звинувачений довідується, 
що його «взяли не задурно», а НКВД безперешкодно 
культивує міт власної непомильності.

Тут немає потреби детально описувати слідство у 
справі Костилєва, оскільки викладена на початку цього 
розділу теорія дезінтеґрації і перетворення особистості 
певного типу в’язнів побудована на його досвіді. Папку 
Костилєва вийняли зі справи Берґера і передали 
новому слідчому. Молодий інженер полегшено зітхнув. 
Під час слідства, яке з невеликими перервами тривало 
у владивостоцькій в’язниці близько року, його ні разу 
не вдарили. Деколи нічні допити нагадували запальні 
студентські дискусії: Костилєв захищався, нападав, 
виголошував довгі промови, а після повернення в 
камеру готувався до наступного поєдинку, як адвокат 
до судового засідання. Увесь цей час слідчий ввічливо 
слухав, лише деколи вставляючи короткі зауваги і щось 
занотовуючи. Для Костилєва, навченого вже, що НКВД 
в разі потреби має напохваті й інші аргументи, ці три 
перші місяці нового слідства були, як вранішній сон 
після нічного кошмару. Він навіть по-своєму полюбив 
небалакучого і завжди усміхненого слідчого, який 
частував його кавою і сигаретами, турботливо розпитував 
про рани на голові й уважно наставляв вухо, щойно 
Костилєв замислено стишував голос. Однак скидалося 
на те, що перша фаза не дасть жодних результатів. 
Костилєв розповів про себе все, визнав свою грішну 
любов до Заходу і вимагав винести справу з в’зниці на 
загальні збори партійної організації училища. Зрештою, 
звинувачення у «зазнаванні впливу буржуазного 
лібералізму» в найгіршому випадку могло бути 
предметом розгляду на засіданні студентського 
парткому, який продовжує або скасовує чинність 
партійних квитків, а не єдиним пунктом слідчої справи 
в тюрмі НКВД. Його інквізитор був іншої думки і своєю 
чергою сам перейшов у наступ.
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Декорації слідства змінилися, як на рухомій сцені. 
Костилєва будили вночі, через кілька годин відводили 
назад до камери, знову будили на світанку, викликали 
на допит під час прийому їжі і залагодження фізіологічних 
потреб у вбиральні, його позбавили можливості митися
і щоденної прогулянки у тюремному дворі. Не було вже 
й мови про сиґарети і гарячу каву. Костилєв ходив 
одурілий, приголомшений, з почервонілими від 
недосипання очима, із запаленою від ще не загоєних 
ран головою, в якій кров шуміла, як рештки окропу в 
бляшаному бідоні. Бували хвилини, коли він хитався 
на ногах і ловився руками за стіни коридору, як сліпець, 
йдучи серед білого дня на допит, чи непритомнів на 
твердому дзиґлику перед столом слідчого. Вдень і вночі 
у маленькій кімнаті, де він проводив тепер по 
кільканадцять годин на добу, опущені за ґратами чорні 
жалюзі відгороджували його від течії часу за вікном і 
віддавали на розтерзання підступних запитань у разюче 
яскравому світлі жарівки. Іноді йому здавалося, що його 
голова -  це велетенських розмірів подушка, напхана 
клоччям і наїжачена тисячею голок. Він відчував їхні 
болісні, багаторазово підсилені штрикання і в нападі 
розпачу намагався притлумити страждання, роздираючи 
бинти на голові, скронях і щоках, чи затикаючи руками 
вуха, в яких дзьобання голок перетворювалися на 
гострий, металічний і сипкий звук залізних ошурків, які 
б’ють об дно порожньої шкаралупи. Він втратив відчуття 
часу, уві сні його знесилювали полюції, вчаділий і 
напівпритомний, він зривався з нар на звук свого 
прізвища, водячи довкола запаленими очима.

Якби йшлося лише про визнання абстрактної вини, 
він уже в принципі був готовий і навіть кілька разів сам 
намагався підсунути цю ідею слідчому. Але інквізитор, 
обличчя якого раптово змінилося, наче з нього злетіла 
маска, тепер вимагав фактів. Хто належав в училищі до 
таємної організації? Кому Костилєв відкрив свої 
погляди? Де і коли відбувалися зібрання? Якою була
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практична мета організації? Які вона мала зовнішні 
контакти? Хто стояв на чолі? Костилєв заперечував 
останніми зусиллями волі, однак відчував: якщо 
слідство триватиме далі, то він почне вигадувати 
прізвища і факти, щоб у фікції знайти порятунок від 
жахливої порожнечі дійсності. Ці три місяці за своєю 
напругою і фізичними муками були найближчими до 
короткого періоду тортур, коли на порядку денному ще 
стояла справа Берґера. Котроїсь ночі слідство звернуло 
в несподіваний бік: Костилєв дістав на підпис документ, 
в якому стверджувалося, що його агітація в училищі 
ніколи не мала визначеного організаційного характеру.

На третьому етапі слідство знову полегшало. 
Костилєва раз на тиждень або навіть на два викликали 
на вечірні допити, під час яких головним предметом 
дружніх розмов став для різноманітності «реальний 
спосіб життя на заході Європи». Говорив переважно 
слідчий -  знову ввічливий, усміхнений і поблажливий, -  
а Костилєв слухав чи ставив запитання. Слідчий 
говорив розумно і цікаво, послуговуючись книжками, 
цифрами і фактами.

Самої зміни тону слідства було би досить, щоб після 
всього пережитого схилити Костилєва до розважливого 
акту покути. Але в гру вступило вже щось більше. 
Костилєв дав себе переконати по-справжньому, вірив 
кожному слову свого колишнього переслідувача. Він 
слухав, шепчучи тихо: «ужас», розпитував про подробиці 
і, ознайомившись із фактами, сам підказував логічні 
висновки -  одне слово, відкривав тепер фальш Заходу 
так само щиро й надхненно, як колись пізнавав його 
правду. Здавалося б, підшкірний гній зібрався нарешті 
в одному місці, і можна робити надріз. Однак інквізитор 
штучно затягував допити, ніби хотів достатньо переко
натися, що навернення грішника -  це не лише виверт 
безсилої жертви. То в чому ж справа? Костилєв був 
готовий відпокутувати всі хвилини своєї омани і 
слабкості, бо увірував наново. Він був готовий своєю
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працею довести спроможність присвятити життя тому, 
що полюбив.

Ну, Костилєв, -  сказав нарешті одного вечора 
слідчий, -  сьогодні закінчуємо слідство. Тільки підпишеш 
звинувачувальний акт і кінець. Усе зводиться до того, 
що ти з допомогою іноземних держав хотів повалити 
існуючий у Совєтському Союзі устрій.

Костилєв зіщулився і обм’як, як від раптового удару. 
Кров шугнула йому в голову, ще мить і він би голосно 
крикнув: «Брехня!», -  але, остовпівши, зміг лише 
промимрити:

Повалити з допомогою іноземних держав 
існуючий у Совєтському Союзі устрій?..

Не спускаючи з нього очей, слідчий потягнувся до 
папки і кинув на стіл свідчення, підписане трьома 
курсантами морського училища, з підкресленим 
червоним олівцем реченням.

Читай вголос, -  наказав він різко.
- Визволити Захід? Від чого? Від такого життя, якого 

ми ніколи в очі не бачили!
Костилєв поклав листок на стіл і похилив голову. 

Він пригадав свою гарячку подорожей, свої мрії про 
поїздку на Захід. Хто зна, хто зна... Все видавалося 
логічним -  нереальним, але жахливо логічним. Перед 
ним лежала колонка багато разів перевірених цифр -  
залишалося тільки підкреслити її і вписати остаточну 
суму. Він попросив звинувачувальний акт і повільно 
вивів у ньому своє прізвище.

- Можна написати до матері? -  запитав він тихо. -  
Не писав до неї вже рік.

- Завтра в камері дістанеш папір і конверт.
Після закінчення слідства Костилєв лише на

хвилину повернувся до своєї одиночки по речі, і його 
перевели у загальну камеру. Він лежав на нарах 
мовчки, відгородившись від розмов, і дивився у стелю. 
Отже, жах безсонних ночей і сповнених виснажливого 
нервового напруження днів добіг кінця. Він радів
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близькому виїзду до табору. Після майже річної 
бездіяльності, іноді такої ж нестерпної, як слідство і 
тортури, він хотів нарешті працювати і повернутися до 
людей. «Чи можна жити без співчуття, -  повторював він 
сам собі по ночах, думаючи про майбутніх товаришів, -  
чи можна жити без милосердя?».

У січні 1939 року Костилєва з десятирічним вироком 
вислали до каргопольського табору і по кількох днях у 
Єрцеві скерували в рамках спецнаправления до 
Мостовиці. Тоді серед в’язнів мостовицького лагпункта 
він зажив слави святого; ще довго після його смерті, 
тільки-но приходив більший етап з Мостовиці, в 
пересильному бараку шанобливо звучало ім’я инженера 
Михаила Алексеевича Костшева. Як інженер зі спецнап- 
равлением, Костилєв отримав дещо ліпші умови життя і 
відносно легку роботу; він роздавав в’язням майже 
весь свій хліб, заносив до трупарні талони на юшку, 
користуючись дозволом виходити за зону без конвою, 
приносив часом трохи жиру чи овочів хворим, у 
бригадах, підпорядкованих йому на мостовицькому 
тартаку, нараховував усім в’язням вищі за реальні 
виробітки. Власне, ця туфта його й занапастила. Після 
доносу одного з бригадирів його за адміністративним 
розпорядженням начальника каргопольських таборів 
до кінця терміну позбавили права працювати по 
специальности і відіслали до лісової бригади. Там він 
швидко забув про милосердя, бо тепер сам потребував 
його більше за інших. Фізична праця так зламала й 
опустила його, що вже не залишалося речей, яких би 
він не зробив заради додаткового кусня хліба. Він 
зненавидів співв’язнів і відтоді вважав їх своїми 
природними ворогами. Можливо він впав би ще нижче, 
до межі найбільшого злочину, на який може піти 
людина, варта цього ймення в таборі -  злочину доносу -  
якби випадок не підсунув йому одну з книжок, яку він 
колись читав на волі у Владивостоку. Костилєв 
прочитав її знову, плачучи, мов дитина, яка віднайшла
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в термряві материну руку, -  і вдруге зрозумів, що його 
ошукали.

В березні 1941 року Костилєв прийшов етапом до 
Єрцева з правою рукою на перев’язі і був формально 
зарахований до нашої бригади вантажників.

У бараку вже розвиднювалося, але в кутку близько 
двадцяти вантажників спали покотом, навіть не 
здригнувшись від окрику Дімки, що сніданок закінчився. 
Після цілоденної праці і перед повторним виходом на 
базу в полудень нам дозволялося проспати «підйом» і 
забрати сніданок в обідню перерву.

Це був час, коли я все ще не міг упоратися з важкою 
фізичною працею. Часто я спав лише дві години на добу 
важким, кам’яним сном, подібним до втрати свідомості. 
Потім я прокидався і нерухомо лежав на нарах серед 
занурених у неспокійний сон товаришів, звикаючи до 
думки про новий робочий день.

Саме тому, що мені зазвичай не спалося після 
«підйому», я відкрив таємницю забинтованої руки 
Костилєва наступного після його прибуття до бригади 
дня. Дімка, символічно крикнувши, що видача сніданку 
на кухні закінчилась, як завжди, вийшов до зони. В 
бараку було порожньо, лише біля пічки сидів молодий 
чоловік і схвильовано читав книжку. Ще вчора нам 
сказали, що до бригади з Мостовиці прийшов новий 
в’язень, який у нормальному режимі стане з нами до 
праці, щойно у нього загоїться рука і закінчиться 
звільнення. Навіть на свій високий зріст він мав 
завелику кутасту голову, мовби витесану з нешліфо- 
ваного каменю. Низьке чоло звисало кущуватими 
бровами, майже закриваючи маленькі палаючі очі, що, 
як два вуглики, тонули в голодних набряках. Допіру 
нижче в його обличчі зачаїлося те, що справляло 
незабутнє враження розуму, поєднаного з якоюсь
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шаленою, затятою впертістю. Особливо тонкі, спазма
тично стиснуті губи відразу змушували згадати портрети 
середньовічних ченців. Пам’ятаю, я був захоплений цим 
рідкісним поєднанням вразливості і грубо тесаної, 
майже брутальної шорсткості. Відростаюче над чолом 
волосся ще більше підкреслювало скульптурний вигляд 
його голови. Лівою рукою він з інстинктивною побож
ністю перегортав сторінки, а правою -  нерухомою -  
притримував книжку, щоб не впала. Поки він читав, у 
кутиках його рота блукала чарівно наївна, майже дитяча 
посмішка.

Певної миті, переконавшись, що в нашому куті ніхто 
не ворушиться, він відклав книжку і здоровою рукою 
почав розмотувати бинт. Це тривало кілька хвилин, 
протягом яких він раз чи два підкинув до вогню трохи 
дров. Перш ніж остаточно відірвати зашкарублу пов’язку 
від рани, він знову глянув у наш бік і, відкинувши голову 
назад, різко смикнув. Мені здалося, що він дивиться 
прямо на мене, але цей погляд був невидющим; його 
очі різко заплющилися і тепер майже цілком потонули у 
щоках, які підскочили аж під брови, а верхні зуби 
прикусили від болю нижню губу. Не повертаючи й далі 
голови, він наблизився до печі і навпомацки запхав 
розбинтовану руку у вогонь. Його зосередженим лицем 
пробігла гримаса болю, очі, здавалося, всвердлилися 
вглиб черепа, зуби відпустили нижню губу й зі скреготом 
заціпилися, а на чолі виступили великі краплі поту. 
Впродовж тих кільканадцяти секунд я зміг зауважити 
не лише його перекошене корчами болю обличчя, але 
й руку -  обтягнену злущеною від опіків шкірою набряклу 
колоду, що стікала кров’ю і гноєм, які шкварчали, мов 
олія, спадаючи краплинами на розжарені поліна. 
Нарешті він витягнув її з вогню, важко впав на лаву обік 
пічки і, схиливши голову між колінами, почав лівою 
рукою витирати піт з обличчя. Упоравшись із цим 
страшним випробуванням, він тепер здавався 
розслабленим і обм’яклим, як вуличний штукар, що
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зусиллями всіх м’язів тіла визволився з тугих пут, після 
чого впав посеред хідника, наче проколота кулька.

Я спустився з нар і сів при столі, але він зауважив 
мою присутність щойно тоді, коли я взяв просяклу 
брудну шмату, щоб допомогти йому знову забинтувати 
руку. Він глянув на мене здивовано і вдячно, однак за 
мить у його вимучених і набряклих кров’ю та сльозами 
очах зблиснула тривога.

Ти бачив? -  прошепотів він тихо.
Я мовчки кивнув головою.
- Не донесеш?
Ні, не донесу. Я стільки років ревно беріг цю 

таємницю, незважаючи на те, що через місяць після 
нашої зустрічі його вже не було серед живих. Адже 
заволодівши його таємницею, я невдовзі завоював і 
його дружбу.

Це сталося, якщо мені не зраджує пам’ять, у 
середині березня 1941 року, а вже 15 квітня останки 
Костилєва вивезли за зону. Отже, наше знайомство 
тривало рівно місяць -  замало, щоб відповісти на 
дружбу взаємністю, але досить, щоб її завоювати. 
Костилєв прив’язався до мене як пес і, якщо можна 
вжити таке визначення в умовах табору, ми стали 
нерозлучною парою. Насправді ж нас щодня розлучала -  
на кільканадцять, а часом і більше годин -  робота. 
Костилєв постійно фігурував у списку звільнених і раз 
на три дні ходив увечері на огляд до амбулаторії; без 
сумніву, щоразу перед таким візитом він використовував 
першу-ліпшу нагоду в бараку, щоб «перев’язати» руку 
над вогнем. Бо хоч він і втаємничив уже мене детально 
в історію свого життя та пояснив джерела свого 
добровільного мучеництва, його самокатування було 
пов’язане не лише з мучеництвом, а й зі звільненням 
від роботи. Два факти вказували на це неспростовно. 
По-перше, обставини, за яких у Костилєва виникла його 
ідея. Підсушуючи якось на лісоповалі хліб над 
вогнищем, він через неуважність упустив його, але,
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нажаханий голодом, без вагань запхав руку у вогонь. 
Того ж вечора він дістав звільнення на сім днів, 
упродовж яких склав свій план. По-друге, спосіб, в який 
Костилєв проводив свій вільний час у бараку. До кінця 
нашого знайомства для мене залишилося так і не 
поясненою ним загадкою, звідки він в таборі видобуває 
в такій кількості книжки. У кожному разі Костилєв читав 
цілими днями, читав уночі, всівшись на горішніх нарах 
під жарівкою, читав навіть в амбулаторії, чекаючи на 
свою чергу.

У справі Костилєва, певно, була якась примітка 
слідчого з рекомендацією ставитися до нього краще, 
ніж до інших в’язнів, бо попри обтяженість злочином 
туфтьі його після нещасного випадку на лісоповалі 
вислали в Єрцево з чітким направленням на базу у 
бригаду вантажників. Не виключено також, що.перезе- 
дення до Єрцева було якось пов’язане з обіцяним 
Костилєву -  першим від моменту арешту в 1937 рсці 
побаченням з матір’ю. Ще у Мостовиці було прийнято 
рішення, що стара Костилєва приїде з Воронежа до 
Єрцева в перші дні травня і проведе з сином три дні в 
Доме свиданий. Міша жив у такій ейфорії від думки про 
це побачення, що не помічав небезпек, які. йому 
загрожували. Його статус -  по суті здорового в’язня, в 
якого з таємничих причин не гоїлася рука -  був у 
совєтській системі примусової праці чимось винятковим 
і на довшу перспективу неприпустимим. Тож я багато 
разів радив йому принаймні до часу побачення з матір’ю 
припинити процедуру обпалювання руки і хоч кілька 
разів сходити на базу. А вже потім, потім -  робити, що 
заманеться. Він лагідно усміхався на ці застереження і 
відповідав із дитячою впертістю:

- Ніколи, розумієш, ніколи більше я не буду на них 
працювати.

У перші дні квітня в таборі прогриміла новина, що 
готується етап на Колиму. Сьогодні, прочитавши багато 
книжок про німецькі концтабори, я вже знаю, що етап
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на Колиму був у совєтських таборах праці своєрідним 
відповідником німецької «селекції до газу». Ця аналогія 
точна аж такою мірою, що на Колиму, як і до газових 
камер, відбирали в’язнів з найвищим відсотком втрати 
здоров’я -  попри те, що, на відміну від Німеччини, їх 
посилали не на миттєву смерть, а на роботу, яка 
вимагала виняткової фізичної сили і відпорності 
організму. Таємниця цього моторошного нонсенсу 
полягає у тому, що кожен начальник табору відповідає 
передовсім за свій табір і дістає догани чи подяки за 
виконання виробничого плану, дорученого його робочій 
силі, тож, отримавши наказ виділити певну кількість 
в’язнів на етап, він охоче позбувається бракованих і 
ревно оберігає повноцінних. Так чи інакше, наш табір 
закляк від жаху. В бараках стихли розмови, на роботі 
припинилися нарікання, амбулаторія спорожніла. 
Наближався день Страшного Суду, і ставали ми з 
покірними головами перед розгніваним ликом Господа 
нашого, стежачи благальним поглядом за блискавич
ними рухами його меча.

Навіть тоді Костилєв не дав себе переконати і, крім 
«нацменів» з трупарні, був єдиним регулярним -  раз 
на три дні -  пацієнтом амбулаторії. Увечері 10 квітня 
його повідомили, що він у колимському списку, і завтра 
вранці має з’явитися в лазню на санобработку. Він 
прийняв цей удар мужньо, але трохи остовпів і лише 
тихо прошептав:

- Не побачуся з матір’ю.
Сьогодні я вже не можу сказати, що мене штовхнуло 

того ж вечора піти до начальника табору попроситися 
на етап замість Костилєва. Думаю, що головним чином 
фізичний і психічний стан, у якому я тоді перебував. Я 
був на межі сил, і перспектива тримісячного нічогонероб
лення -  приблизно стільки тривала подорож на Колиму -  
мала у собі багато тимчасових переваг; також я був ще 
досить молодим і пов’язував з цією мандрівкою на край 
світу якісь невизначені емоції і краєзнавчі надії;
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зрештою, я так глибоко і без решти віддався дружбі з 
Костилєвим, що тепер не міг відступити перед лицем 
випробування її міцності. Одне слово, в кабінеті 
начальника я виклав заступникові Самсонова своє 
прохання. Він глянув на мене здивовано, але зовсім 
без гніву.

- Це табір, -  сказав він коротко, - а  не сентименталь
ний роман.

Костилєв, якому я розповів про свою невдалу 
спробу тільки після повернення з барака начальника, 
не був нею ані здивований, ані захоплений зненацька. 
Для нього це справді був роман, хоча, може не стільки 
сентиментальний, як це могло видатися заступникові 
Самсонова, скільки роман із трагічним фіналом, про 
який він сам уже знав напевне, і з останньою спробою 
запобігти цьому фіналові, на яку наважився саме я -  
його хороший друг с Запада. Він лише потиснув мені руку 
і без слова вийшов. Це могло бути нашим прощанням, 
бо далекі етапи іноді забирали відразу з лазні на 
станцію.

Наступного вечора біля воріт вахти на мене чекав 
Дімка.

Густав Иосифович, -  безладно шепотів він, 
схопивши мене за руку, -  Костилєв облився у лазні 
відром окропу. Він у лікарні.

До лікарні мене не впустили, та вже й не було для 
чого. Костилєв помирав у страхітливих муках, остаточно 
не приходячи до тями. Цього разу отримав звільнення 
назавжди. І хоч він помер інакше, ніж жив, коли я його 
знав і по-своєму любив, до сьогодні -  мовби символіч
ний образ людини, яка програла по черзі все, у що 
вірила, -  я бачу його з перекошеним від болю обличчям 
і рукою, зануреною, як вістря гартованого меча, у 
вогонь.

Очевидно, стару Костилєву про смерть сина вчасно 
не повідомили, бо в перших числах травня, коли ми 
чекали увечері на обшук перед воротами табору,
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охоронець показав нам її на вахті. За обмерзлою 
шибою ми побачили тремтячі руки, що згортали в 
маленький клуночок пам’ятки по Міші, і зморщене, 
строге обличчя, яке здригалося від сухого ридання. О, 
якби ж це бачив той, хто своїм самотнім і розпачливим 
шаленством, своєю дитинною і сліпою тугою за 
свободою давно вицідив з її очей усі сльози!
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Дом свиданий

Домом свиданий ми називали новозбудоване крило 
барака біля вахти, в якому в’язні проводили від одного 
до трьох днів з рідними, що прибували на побачення 
до каргопольського табору з усіх кутків Росії. Його 
топографічне положення в таборі було в певному сенсі 
символічним: входилося до нього через вахту із зони, 
а виходилося вже за зоною, на вільній землі; дроти, 
якими був обнесений табір, обривалися точно в тому 
місці, де Дом свиданий тонкою перегородкою прилягав 
до комірки начальника вахти і просторої кімнати для 
конвоїрів. Тому можна сміливо сказати, що дім, в якому 
в’язні після років розлуки зустрічалися зі своїми 
найближчими, стояв на межі волі й неволі: показавши 
перепустку й офіційний дозвіл на побачення, поголений, 
викупаний і святково одягнений каторжник переступав 
поріг -  і потрапляв прямо в розпростерті до нього з 
волі обійми.

Побачення з родиною було пов’язане з нечувано 
заплутаною і важкою процедурою як для в’язня, так і 
для його близьких на свободі. У принципі -  якщо мені 
не зраджує пам’ять -  воно було дозволене раз на рік, 
однак на практиці більшість в’язнів безрезультатно 
добивалася його впродовж трьох чи навіть п’яти років. 
Роль в’язня у цьому була досить обмеженою: через рік 
після арешту він мав подати до Третього відділу заяву 
з двома додатками -  листом від родичів, з якого чітко й 
недвозначно випливало, що хтось із близьких хоче його 
відвідати, та довідкою від табірного начальства про 
бездоганну поведінку в бараку і на роботі. Це означало, 
що в’язень, який претендує на побачення з дружиною 
чи матір’ю, мусив утриматися щонайменше на рівні
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другого казана, тобто повної норми, а мешканці трупарні 
взагалі були позбавлені цього привілею. Лист від рідних 
зовсім не був порожньою формальністю. Там, де між 
засудженим і людиною на свободі існував зв’язок не 
кровний, а вільного вибору серця -  я маю на увазі 
подружжя, -  тиск був таким сильним, що, траплялося, 
люди не витримували його і йшли на цілковитий розрив 
із «ворогом народу». Скільки ж я читав у таборі листів, 
в яких дружини писали чоловікам, що «далі так жити не 
можуть», і просили звільнити їх від шлюбної присяги! 
Іноді попри добрий і багатообіцяючий початок спроби 
виклопотати побачення застрягали у мертвій точці. 
Щойно через рік чи два виявлялося, що хтось там на 
свободі «передумав» і відкликав заяву. А в іншому 
випадку за перегородкою на в’язня чекали не 
простягнуті руки і стужені трепетні обійми, а погляд 
втомлених очей і слова-благання змилостивитись. Час 
таких побачень раптом скорочувався до кількох годин, 
необхідних, щоб обговорити долю дітей, а серце такого 
в’язня стискалося, як висушений горішок, що безпорадно 
калатає в твердій шкаралупі.

У клопотаннях про побачення зусилля переважно 
лягали, ясна річ, на плечі людей на волі. З листів, які 
мені показували приятелі-співв’язні, я доходив 
висновку, що зусилля ці були надзвичайно обтяжливими, 
а навіть якоюсь мірою небезпечними. Що зрозуміло: 
дозвіл на побачення з рідними в таборі надавав не 
ГУЛАГ (Гпавное УправлениеЛагерей), який є лише чимось 
на зразок адміністративної дирекції таборів і не 
втручається ані до вироків, ані до оскаржень, що висять 
на рабах примусової праці, а -  теоретично -  Головний 
прокурор СССР, практично ж -  найближче НКВД за 
місцем проживання прохача. Тепер треба уважно 
відслідкувати те зачароване коло, в яке потрапляла 
людина на волі, якщо була достатньо наполегливою, 
щоб після зіткнення з першими кількома перешкодами 
все-таки не відмовитися від свого божевільного наміру.
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Право на побачення мав тільки той, хто сам відзначався 
абсолютно бездоганним політичним минулим і міг 
довести, що в його крові немає ані сліду бацили 
контрреволюції. Оминаючи вже факт, що в Росії немає 
людини, яка би з цілком чистим сумлінням відважилася 
увійти до кабінету слідчого на аналіз, і що в цьому 
випадку довідку про політичне здоров’я вимагали 
чиновники, які самі ці довідки були вповноважені 
видавати -  оминаючи вже, повторюю, цей очевидний 
нонсенс, -  ми зіштовхуємося з іншим, ще жахливішим: 
адже наявність у родині в’язня, «ворога народу», вже 
сама по собі є достатнім доказом, що людина, яка 
стільки років жила разом із ним, не позбавлена 
контрреволюційної зарази, оскільки політичні злочини, 
на думку НКВД, мають характер інфекційної хвороби. 
Відтак прохач, який приходив до НКВД за довідкою про 
здоров’я, тим самим опосередковано свідчив, що 
найімовірніше є зараженим. Припустімо однак, що 
ретельний аналіз крові не виявив в організмі жодних 
слідів інфекції, прохач діставав імунне щеплення і на 
невизначений час потрапляв у карантин. У карантин? 
Для чого? Для того, щоб, отримавши нарешті безсумнівну 
довідку про здоров’я, одночасно дістати дозвіл на 
тридобовий безпосередній контакт із хворим, саме 
існування якого ще мить тому вважалося інфекційно 
небезпечним на віддалі кількох тисяч кілометрів? 
Садистичний, покликаний -  і найчастіше успішно -  
відбити будь-які бажання парадокс цієї ситуації полягає 
в тому, що людина на волі мусить під час співбесіди в 
НКВД зробити все, аби довести, наскільки послабився, 
зів’яв і вихолостився її емоційний зв’язок з родичем у 
таборі. Якщо це так, то пощо здійснювати далеку й 
витратну подорож заради зустрічі? З цієї пастки виходу 
немає. Люди, які вибираються на побачення в табір з 
остаточним наміром звільнитися від цього жаху життя в 
напівневолі, в атмосфері постійних підозр і з печаттю 
співвідповідальності за чужі провини на чолі, легко
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отримують дозвіл. Дехто відмовляється і мовчки зберігає 
вірність або наважується на ще один, відчайдушний крок -  
поїздку в пошуках протекції до Москви. Останні однак 
мусять пам’ятати, що після повернення до рідного міста 
з табору їм нелегко буде захиститися від мстивості 
найближчого НКВД, яке вони оминули дорогою до мети. 
Неважко здогадатися, скільки в таких умовах знайдеться 
сміливців.

Звісно, постає запитання: звідки ці страхітливі 
перешкоди і труднощі, якщо контингент примусових 
робітників і так уже в таборах, а за подорож на 
побачення з в’язнем рідні платять із власної кишені? 
На нього можна відповісти трьома припущеннями, з яких 
або всі три, або принаймні одне є влучним. По-перше, 
НКВД щиро вірить у свою місію служби охорони 
політичного здоров’я громадян Совєтського Союзу; по- 
друге, воно намагається приховати від вільних людей 
умови життя в таборах примусової праці і -  якщо це 
можливо -  шляхом опосередкованого тиску змусити їх 
розірвати стосунки з ув’язненими родичами; нарешті, 
по-третє, воно таким чином хоче дати серйозний козир 
в руки табірної влади, яка часто роками витягує з 
в’язнів рештки сил і здоров’я, обдурюючи їх надією на 
швидку зустріч із рідними.

Коли родич, прибувши на побачення з в’язнем, 
опиниться в приміщенні Третього відділу, який 
опікується даним табором, він мусить дати підписку, що 
після повернення до місця проживання жодним словом 
не розголосить побаченого -  навіть крізь дроти -  по 
той бік свободи; таку ж підписку дає викликаний на 
побачення в’язень, зобов’язуючись, цього разу вже під 
страхом «найвищих мір» (аж до смертної кари), не 
торкатися в розмовах тем, пов’язаних з умовами його 
життя та життя інших в’язнів у таборі. Можна собі уявити, 
як це розпорядження заважає встановити безпо
середній і більш інтимний контакт між людьми, котрі після 
довгих років розлуки вперше зустрічаються за таких
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незвичайних обставин. Та й що, зрештою, залишиться 
від стосунків між двома людьми, якщо з них викреслити 
взаємний обмін пережитим? І ось в’язневі ані слова не 
можна сказати, а його близьким -  ані словом запитати 
про все, що з ним діялося від моменту арешту. Якщо він 
до невпізнаваності змінився, якщо схуд, посивів, 
передчасно постарів чи виглядає, як живий труп, йому 
дозволено лише мимохідь і загальними фразами 
натякнути, мовляв, трохи хворів, бо ж клімат цієї частини 
Росії йому на користь не йде. Накинувши заслону 
мовчання на шматок -  хтозна, чи не найважливіший -  
його життя, це розпорядження виштовхує в’язня у 
тьмяне вже минуле, коли він був вільною і зовсім іншою 
людиною, коли відчував і думав не так, як сьогодні, і 
ставить його в нестерпнну ситуацію тільки слухача -  
його, хто перш за все повинен говорити і навіть кричати. 
Я не знаю, чи всі в’язні дотримувалися даного перед 
побаченням слова, хоча ціна, яку довелося б заплатити 
за його порушення, змушує припустити, що радше так. 
Близькість родича, який приїхав на побачення в табір, 
могла би слугувати певною зарукою збереження 
таємниці, але хто дасть ґарантію, що в маленькій кімнатці, 
призначеній для спільного перебування під час 
побачення, немає апаратури підслуховування чи що до 
шпарки в тонкій перегородці не притулився вухом 
співробітник Третього відділу? Знаю тільки, що з Дома 
свиданий часто лунали відголоси плачу, і маю багато 
причин припускати, що саме воно -  це безпорадне і 
спазматичне ридання -  у хвилини нестерпної напруги 
видобувало зі злиденних людських решток, одягнених 
у чисте в’язничне вбрання, все те, що неможливо було 
сказати словами. Гадаю, навіть це слід вважати якимось 
плюсом тих побачень. В’язень ніколи не наважиться 
заплакати у присутності своїх товаришів, а з частого 
плачу крізь сон у бараках знаю, яке полегшення він 
часом приносить. У кожному разі, у тій порожнечі, яку 
поміж двома людьми в Доме свиданий витворювала
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печать мовчання на вустах в’язня, вони рухалися 
навпомацки, наче коханці, які за час розлуки втратили 
зір, а тепер боязкими доторками рук навзаєм переко
нуються у реальності одне одного аж до моменту, коли, 
вивчивши напам’ять нову мову своїх відчуттів, мусять 
знову розлучитися. Тому-то часто після повернення з 
Дома свиданий до зони в’язні бували замисленими, 
розчарованими і ще більше пригніченими, ніж перед 
побаченням.

В «І Chose Freedom» Кравченко7 розповідає, що одна 
з його приятельок, доклавши багато зусиль, отримала 
(взамін за обіцянку співпрацювати з НКВД) перепустку 
на побачення з чоловіком у таборі на Уралі. До 
маленької хижки на вахті привели вбраного в лахміття 
дідугана, в якому молода жінка насилу -  і лише через 
кілька хвилин -  впізнала свого чоловіка. Я вірю, що 
він постарів і змінився, але не дуже вірю, що був у 
лахмітті. Не можу, річ ясна, категорично стверджувати, 
які порядки панували в таборі на Уралі, і відповідаю 
тільки за те, що сам бачив, чув і пережив у таборі на 
Білому морі, але мені здається, що всі табори примусової 
праці в Совєтській Росії -  хоча й відрізнялися між собою 
з багатьох поглядів -  мали одну спільну і почасти 
приписану згори рису: за всіляку ціну вони намагалися 
зберегти в очах вільних людей ілюзію нормальних

7 Кравченко Віктор Андрійович, совєтський партійний 
функціонер, який 1943 року, перебуваючи у США, попросив 
політичного притулку. Автор книги I Chose Freedom («Я 
обираю свободу»), яка одразу ж стала бестселером. У ній 
ішлося про злочини сталінського режиму, зокрема про 
Голодомор 1932-33 pp., про систему ГУЛАГ, про співпрацю 
Сталіна і Гітлера. Разом з тим Кравченко засуджував 
«сепаратистську» політику, що загрожувала територіальній 
цілісності РосГі-СССР (саме це стало причиною несприйняття 
Кравченка в колах патріотично налаштованої української 
діаспори).

123



підприємств, які лише тим відрізнялися від охоплених 
виробничим планом подібних секторів господарства на 
волі, що замість звичайних робітників тут працюють 
в’язні; платять їм і ставляться до них, зрозуміло, трохи 
гірше, ніж якби вони працювали добровільно, а не з 
примусу. Перед прибулими на побачення рідними не 
можна було приховати фізичного стану в’язнів, але 
можна було -  принаймні частково -  приховати те, як з 
ними поводилися в таборі. У переддень побачення 
кожен в’язень був зобов’язаний піти до лазні і перукаря, 
здавав на склад мотлоху своє дрантя, натомість діставав 
на три дні чисту льняну сорочку, чисті кальсони, нові 
ватяні штани і куфайку, незношену шапку-вушанку і 
валянки першого сорту; від останнього обов’язку були 
вільні лише ті в’язні, які змогли у табірній скриньці 
зберегти до цього урочистого дня ОДЯГ з ЕСЛІ чк 
розжилися ним -  назагал нечесним шляхом -  вже під 
час відбування покарання. Так ніби цього щастя було 
замало, йому ще й видавали хліб і талони на юшку на 
три дні вперед; весь хліб в’язень, як правило, відразу 
з’їдав сам, щоб нарешті раз наїстися досхочу, а талони 
віддавав приятелям, розраховуючи на харчі, привезені 
рідними. По закінченні побачення в’язень здавав на 
вахті для обшуку все, що отримав від родичів на 
прощання, і йшов прямо на склад одягу, де скидав 
фальшиве пір’я і влазив у свою стару шкіру. Цього 
порядку дотримувалися дуже точно, хоча й він не був 
позбавлений певних яскравих суперечностей, які 
одним ударом нівечили трудомісткий маскарад, 
влаштований для вільних громадян Совєтського Союзу. 
Адже першого ж ранку після приїзду на побачення 
родич міг, відхиливши фіранку в Доме свиданий, 
розгледіти на вахті десятки бригад перед виходом на 
роботу за зону, в яких брудні, загноєні тіні в обв’язаному 
мотузками подертому шматті й зі спазматично стисненими 
в руках порожніми казанками похитувалися від голоду, 
холоду і виснаження; отож він мав би бути несповна
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розуму, якби припускав, що така доля оминула охайного 
злидаря, приведеного вчора в Дом свиданий у чистій 
білизні й новому одязі. Цей огидний маскарад бував 
часом аж комічний у своїй трагічності і викликав багато 
жартівливих шпильок з боку товаришів у бараку; мені 
кілька разів випало бачити зодягнених у пристойні 
костюми живих трупів, яким лише бракувало сплести 
руки на грудях та втиснути між закляклими пальцями 
образок і громницю, щоб вони навіки спочили в дубових 
трунах і вирушили у цьому святковому одязі у свою 
останню подорож. Зайве також додавати, що в’язні, 
беручи участь у цьому видовищі, почувалися загалом 
незручно у своєму фальшивому втіленні, неначе їм було 
соромно і принизливо від самої думки, що вони служать 
ширмою, за якою табір намагається на три дні приховати 
своє справжнє обличчя від вільних людей.

Дом свиданий, якщо на нього дивитися з боку 
дороги, що вела з вільного містечка до табору, 
справляв приємне враження: збудований з неструганих 
соснових колод, щілини між якими були заткані мохом, 
покритий гарною дахівкою і, на щастя, не тинькований. 
Тинькування бараків було в таборі прокляттям: білі стіни 
швидко підтікали водою зі снігових кучугур та сечею, 
яку в’язні вночі відливали під бараками, і вкривалися 
жовтаво-сірими плямами, подібними здалеку до 
хворобливих лишаїв на блідому, знекровленому 
обличчі. Під час літньої відлиги тонкий тиньк найчастіше 
відпадав від стін, і тоді зоною краще було ходити, не 
розглядаючись на боки: діри, прожерті цингою клімату 
в крихкому вапняному шарі, мовби постійно нагадували 
нам, що такому ж процесові підлягають наші тіла. Тож 
хоча б завдяки контрастові Дом свиданий був єдиною 
втіхою для наших втомлених очей і не без причини (але 
не тільки через свій вигляд) мав назву лагерной дачи. 
До дверей із зовнішнього боку зони, право користатися 
якими мали тільки люди з волі, вели солідні дерев’яні 
сходи, на вікнах висіли ситцеві фіранки, а на внутрішніх
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підвіконнях стояли продовгасті ящики з квітами. У 
кожній кімнатці були два чисто застелені ліжка, великий 
стіл, дві лави, мідниця і коновка з водою, шафа для 
речей, залізна пічка й електрична жарівка з абажуром. 
Чого ж більшого міг прагнути в’язень, що роками 
мешкав у брудному бараку на спільних нарах, як не 
цього зразка дрібноміщанського достатку? І у кого з нас 
мрія про життя на волі не перетворювалася на його 
подобу?

Кожному в’язневі на час побачення надавалась 
окрема кімната. Однак тюремні правила вступали й сюди 
з усією суворістю, відділяючи привілеї вільних людей 
від обмежень, накладених на злочинців, які відбувають 
покарання в таборі праці. Родич з волі мав право о 
будь-якій порі дня і ночі вийти з Дома свиданий і піти до 
міста, але сам; в’язень мусив увесь цей час провести у 
визначеній для нього кімнатці або -  якщо мав бажання -  
після обшуку на вахті міг заскочити на кілька хвилин у 
зону. У виняткових випадках дозвіл на побачення 
супроводжувався клаузулою, що обмежувала перебу
вання з родичами тільки денною порою: увечері в’язень 
повертався до зони, а на світанку знову приходив у Дом 
свиданий. (Я так і не зрозумів, чим були продиктовані 
ці напівпобачення; дехто із в’язнів припускав, що 
характером злочину, але на практиці це не підтверджу
валося). Зате вранці, коли бригади проходили повз Дом 
свиданий на роботу, в його вікнах майже завжди 
відхилялися фіранки, і ми на мить могли побачити 
обличчя наших співтоваришів обік чужих облич з волі. 
Зазвичай бригади тоді сповільнювали крок і трохи 
перебільшено волочили ноги, щоб у такий мовчазний 
спосіб донести «людям звідти», до чого доводить життя 
за дротами табору. Інших знаків не можна було 
подавати, як не можна було, проходячи біля залізничної 
колії, махати руками пасажирам у потягах. Тут, між іншим, 
варто додати, що конвоїри мали суворий наказ відганяти 
бригади від залізничного полотна вглиб лісу, якщо
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встигали вчасно почути наближення поїзда. Натомість 
в’язні у вікнах Дома свиданий досить часто усміхалися 
до нас і віталися з нами, ніжно обіймаючи рідних, ніби у 
такий найпростіший спосіб хотіли нагадати нам, що вони 
також люди, мають ось таких пристойно одягнених 
близьких і можуть запросто торкатися людей з волі. 
Однак частіше у пригаслих очах з’являлися сльози, а 
змарнілими обличчями пробігали конвульсивні гримаси 
болю; невідомо, що так зворушувало щасливіших від 
нас товаришів -  чи наша злиденність, побачена крізь 
шиби теплої і чистої домівки, чи думка про те, що завтра 
або післязавтра вони самі знову опиняться у бригадах, 
які голодними і в мороз підуть на дванадцять годин до 
лісу...

Становище вільних людей, які, подолавши незліченні 
труднощі, врешті змогли дістатися на побачення до 
табору, також не було вартим заздрості. Вони відчували 
безмір страждань своїх близьких, але не могли ні 
дізнатися детально про ці страждання, ні полегшити їх; 
роки розлуки випалили в них багато колишніх почуттів, 
а вони ж приїхали сюди для того, щоб протягом 
коротких трьох днів зігріти своїх близьких жаром любові, 
незрівнянно більшим, ніж можна роздмухати із зачаєної 
в попелі іскорки. Крім того, табір, хоч і далекий та щільно 
відгороджений від прибульців ззовні, кидав і на них 
свою зловісну тінь. Вони не були в’язнями, не були 
«ворогами народу», але були родичами «ворогів 
народу». Можливо, вони охочіше погодилися б нести 
тягар страждань і ненависті, який лежав на плечах їхніх 
найближчих, ніж мовчки терпіти принизливу і двозначну 
ситуацію «людей з пограниччя». Табірні чиновники 
ставилися до них ввічливо й коректно, але з якоюсь 
неприхованою стриманістю й зверхністю. Як можна 
виявляти цілковиту повагу до дружини чи матері ось 
того злидаря, що жебрає ложку юшки, порпається в 
смітнику і вже давно втратив почуття власної гідності? У 
прилеглому містечку, де кожне нове обличчя не
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залишало жодних сумнівів з приводу особи, якій воно 
належить, їх оминали здалека і недовірливо. Один 
в’язень розповідав мені, як його донька, приїхавши на 
побачення, зустріла в Єрцеві давню приятельку, тепер 
дружину табірного чиновника. Вони сердечно привіта
лися, але вже за мить дружина чиновника боязко 
відсахнулася. «Яка зустріч! -  вигукнула вона. -  Але 
звідки ти в Єрцеві?». «Ах, -  відповіла дівчина, -  я 
приїхала до батька на побачення. Понимаешь, какое 
несчастье? Но он совсем не виноват», -  додала вона 
швидко, ніби з надією, що, зламавши першу кригу, 
зможе виклопотати краще ставлення до батька у таборі. 
«Хорошо, -  холодно попрощалася дружина нашого санов
ника, -  напиши жалобу в Москву, там во всем разберугся».

Попри те, що побачення траплялися так рідко і їх 
так важко було отримати -  а може саме тому, -  вони 
відігравали в таборі величезну роль. Ще у в’язниці я 
переконався: коли людина не має в житті якоїсь 
визначеної мати -  а закінчення терміну було занадто 
далеким і непевним, щоб брати його серйозно до уваги,
-  вона мусить принаймні мати на що чекати. Листи 
приходили так рідко і були такими беззмістовними, що 
не давали жодного задоволення. Отже, залишалися 
побачення. В’язні чекали на них із хвилюванням і 
радісним напруженням, а часто навіть рахували час 
свого сидіння й життя цими короткими митями щастя чи 
очікування на нього. Ті, хто все ще не знав точного 
терміну побачення, жили надією, штучно її роздмухували, 
писали прохання в Москву, мужньо зносили найтяжчу 
працю, зціплювали зуби, як першопрохідці, вечорами 
провідували своїх щасливих товаришів, багаторазово 
розпитуючи про способи прискорення тієї особливої 
миті, у вільний від роботи день ходили оглядати здалеку 
Дом свиданий, мовби хотіли переконатися, що їхня 
кімната зарезервована і лише чекає на приїзд гостей, 
заздалегідь сперечалися між собою за кімнати, чистили 
і церували особистий одяг -  одне слово, мали заняття,
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а може навіть більше -  тиху пристрасть, яка оберігала 
їх від безнадії і розпачу, від почуття безцільності 
існування. В найгіршому становищі були, ясна річ, 
самотні в’язні й іноземці, але навіть вони витягували з 
побачень певну користь, долучаючись до радості й 
очікувань інших або сприймаючи їх як єдине джерело 
інформації про життя на волі.

Ніхто не вміє так, як насильно чи добровільно 
ізольовані люди, ідеалізувати всього, що діється поза 
межами їхньої самотності. Тож було дуже зворушливо 
слухати в’язнів, які перед очікуваним побаченням 
розводилися про волю, краєчка якої вони невдовзі 
мали торкнутися. Могло видаватися, що ніколи до того 
в їхньому житті не було ані важких випробувань, ані 
гірких розчарувань. Свобода була єдиною, незамінною, 
благословенною. На свободі інакше їлося, інакше 
спалося і працювалося, на свободі гарніше світило 
сонце, білішим був сніг і менш докучливим мороз. 
«Пам’ятаєш, пам’ятаєш?», -  шепотіли на нарах 
схвильовані голоси. «Ах, який я був дурний, не хотів на 
волі їсти чорного хліба». «А я? -  підхоплював інший. -  
Погано мені було в Курську, тягнуло до Москви. Нехай- 
но тільки жінка приїде, скажу я їй про той Курськ, ох, 
скажу...». Ці розмови часто тяглися до пізньої ночі і 
раптом різко уривалися на тих нарах, де хтось недавно 
повернувся з побачення. Зіткнення мрії з реальністю 
завжди закінчувалося на користь мрії. Невідомо, що 
було головною причиною цього -  чи втілена на три дні 
свобода не дотягувала до свого сублімованого образу, 
чи вона тривала занадто коротко, а чи, зникнувши, як 
недодивлений сон, залишала після себе порожнечу, в 
якій знову не було на що чекати, -  але досить того, що 
в’язні після побачення були похмурими, роздрато
ваними й мовчазними. Я вже навіть не згадую про 
випадки, коли побачення набувало трагічного вигляду 
і перетворювалося на коротку формальну справу про 
розлучення. Тесля з 48-ї бригади, Крестинський, двічі
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намагався повіситись у бараку після побачення, під час 
якого дружина зажадала від нього розлучення і згоди 
віддати дітей до притулку. Приглядаючись до в’язнів 
після побачень, я деколи доходив висновку: наскільки 
надія часто може бути єдиним сенсом життя, настільки 
ж її здійснення іноді стає важкою, нестерпною мукою.

Молоді в’язні переживали перед зустріччю з 
дружинами додаткове -  і зовсім не приховуване від 
найближчих товаришів по нарах -  сексуальне хвйлю- 
вання. Роки важкої праці та голоду підірвали в них 
чоловічу силу, і тепер, перед близькістю з майже чужою 
жінкою, вони відчували, крім несміливого збудження, 
безсилий розпач і гнів. Кілька разів мені довелося 
почути чоловічі вихваляння після побачень, але 
загалом це були справи сором’язливі і всіма шановані 
мовчанкою. Навіть серед урок лунало обурене гарчання, 
коли конвоїр, траплялося, під час нічної зміни 
урізноманітнював собі на вахті час підслуховуванням 
звуків за тонкою перегородкою Дома свиданий, а потім 
зі сміхом ділився своїми секретними спостереженнями 
з бригадою. І дивна річ: у зоні панувала сексуальна 
розперезаність, жінок сприймали, як проституток, 
кохання -  як прогулянку до вбиральні, а вагітних дівчат 
з барака матерів зустрічали насмішками, але Дом 
свиданий вистояв у цьому морі бруду, приниження й 
цинізму, неначе єдина пристань для тих почуттів, пам’ять 
про які збереглася в таборі з волі. Пам’ятаю, яку радість 
пережили ми всі, коли одному з в’язнів прийшов лист 
про народження дитини, зачатої під час побачення. Якби 
нам віддали цю дитину, вона б стала нашою спільною 
дитиною, ми б годували її, відриваючи шматок від свого 
рота, передавали б її з рук на руки, хоч під боком мали 
достатньо власних байстрят, зачатих на нарах у зоні. І 
саме це було найважливішим: що в зоні, а не в Доме 
свиданий з вільною жінкою, на чистій постелі... У такий 
спосіб наше -  людей мертвих і забутих -  життя 
тоненькою ниткою пов’язувалося зі свободою, вибира
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лося крізь вузьку щілину з труни, віко якої інколи тиснуло 
на нас сильніше, ніж усі фізичні страждання.

Що я міг би ще додати про Дом свиданий? Хіба таке: 
як іноземець я ніколи ні на кого не чекав і, може, тому 
ці мої записки про в’язничних товаришів, у радощах і 
смутках яких я брав участь лише мимоволі, такі 
офіційно-ділові й аж до болю байдужі.
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Воскресіння

Лікарня була у таборі чимось на зразок пристані 
для жертв кораблетрощі. Мало хто з в'язнів, проходячи 
повз масивний барак з великими вікнами, не зітхав 
подумки: от би так на два-три тижні до лікарні! У чистому 
ліжку, у світлій палаті, з турботливою медсестрою, з 
доброзичливим лікарем, із в’язничними співтоваришами, 
які дивляться один на одного зовсім інакше, ніж у бараку: 
по-людськи, співчутливо... Ці два або три тижні 
повернення до людяності могли ще на якусь мить перед 
смертю відновити в кожному з нас почуття власної 
гідності. Ми прагнули їх, мріяли про них на роботі й 
ночами. Йшлося навіть не так про відпочинок, як про 
короткочасне, побіжне повернення до колишніх понять 
про життя і людей. До лікарні в’язень вибирався, як у 
Дом свиданий -  щоб оглянути себе у дзеркалі минулого. 
І, як з Дома свиданий, він повертався з неї більше 
пригнічений, ніж відроджений.

Адже ціна, яку доводилося заплатити за це коротке 
повернення до нормальності, була занадто високою. 
Існує низка переказів на тему шаленців, які заплатили 
життям за спокусу хоча б на мить побачити абсолютну 
красу; прагнення, яке штовхає їх підписати цю 
самогубчу диявольську угоду, ми звикли вважати 
джерелом безперервного прогресу людства. З 
поправкою на відповідно зменшені масштаби і потреби 
життя в таборі в’язні, які наважувалися відхилити 
заслону, що покривала їхні давні уявлення про світ, 
були якоюсь мірою подібними до своїх леґендарних 
попередників. Натомість платили вони за це коротке 
воскресіння ще боліснішим і пронизливішим досвідом 
повільної смерті, до якої поверталися після викреслення

132



зі списку хворих за порогом лікарні. Ті, кому дано було 
вмерти в лікарні -  а не в трупарні, на нарах барака чи 
на роботі -  напевно належали до найщасливіших, 
оскільки перед своїм остаточним відходом ще раз 
споглядали краще обличчя світу.

Життя в таборі можливе лише тоді, коли в думках і 
спогадах в’язня цілковито зітруться порівняльні мірки з 
волі. Саме про це говорить популярна серед старих 
в’язнів приповідка, якою заведено втішати новоприбу
лих засуджених: «Ничего, привьїкнешь». В’язень, який 
привьік цілковито, -  це той, хто майже все забув. Він не 
пам’ятає, як колись думав, що відчував, кого і за що 
кохав, чого не любив, а до чого був прив’язаний. На 
практиці таких в’язнів не буває взагалі. Але трапляється 
зустріти в таборах людей, які після кількарічного 
перебування за дротами навчилися тримати спогади на 
прив’язі краще, ніж тваринні інстинкти. Цей рефлективний 
акт самооборони з часом перетворюється на залізну 
дисципліну, яка відгороджує минуле від теперішнього 
непрохідною межею. Більшість в’язнів неспроможна їй 
підкоритися і шукає порятунку у спогадах, як у наркотиках. 
Ті ж, що нібито «не пам’ятають», є сильнішими й 
слабшими водночас. Сильнішими, бо справді звикають 
до законів табірного життя, несвідомо вважаючи їх 
природними і нормальними; слабшими, бо найменша 
тріщинка у цьому панцирі, найменший привід, який трохи 
живіше зачіпає уяву, спричиняє таку сильну навалу 
притлумлених спогадів, що її вже не в стані стримати 
ніщо. Вони вибухають раптово, опановують мозок, серце 
і тіло тим сильніше, чим глибше були загнані в темні льохи 
забуття.

Прості люди переносили життя в таборі дещо легше, 
оскільки вважали його остаточним дном свого й раніш 
нелегкого існування і з якоюсь покорою в серцях 
чекали на винагороду за терплячість у стражданні. Тим 
часом обдаровані жвавішою уявою і багатші досвідом 
інтеліґенти назагал були більш нетерплячими і, якщо
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не могли озброїтися бодай дрібкою цинізму, душою й 
тілом підпадали під владу спогадів. Надзвичайно 
характерним є те, що кулаки та кримінальні рецидивісти 
радше неохоче лягали в лікарню, надаючи перевагу 
кількаденному звільненню в бараку -  так, мовби їх 
утримувало від цього кроку несвідоме побоювання, що 
від одного погляду на щось подібне до свободи вони 
вже ніколи не зможуть повернутися в неволю. Але 
лікарня була справжнім прихистком для всіх, хто 
всупереч нашіптуванням інстинкту не хотів забути. Вони 
раділи хворобам, а з лікарні до бараків поверталися зі 
стягненими і перекошеними від болю обличчями -  як 
люди, насильно відірвані від щілини в мурі, що сягала 
минулого, а через минуле -  зрадливої надії на майбутнє.

Лікарня містилася в єдиному, крім Дома свиданий, 
бараку, який збудували й утримували не гірше, ніж 
будинки людей на волі в сусідньому Єрцеві. По обидва 
боки широкого коридору двері вели до палат; у кожній 
з них було по два вікна і стояло не більше, ніж по вісім 
ліжок. Всюди панувала зразкова чистота, тим більше 
незвична, що в’язень бачив її, свіжо пам’ятаючи бруд у 
бараках. Якби не леговиська в коридорах, де хворі 
часом кілька днів і ночей чекали на звільнення ліжка, 
наша лікарня нічим не відрізнялася б від скромних, але 
старанно утримуваних шпиталиків у провінційних 
європейських містах. У маленькій кімнатці посередині 
коридору містилася дежурка для табірних лікарів і 
медсестер, а у двох засклених шафах під стінами 
зберігалися ліки й лікарські інструменти. В екстрених 
випадках великий стіл у кімнатці використовувався 
також як стіл операційний.

Номінально лікарнею завідував вільний лікар з 
Єрцева, який через день приходив у зону на огляд 
хворих і амбулаторний прийом. Троє табірних лікарів -  
Льовенштайн, русифікований поляк Забєльський і 
Тетяна Павлівна -  у спірних питаннях беззастережно 
йому підлягали. Амбулаторними звільненнями в’язнів
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та їх госпіталізацією головлікар не займався, натомість 
слідкував за перебігом лікування і мав вирішальний 
голос, коли йшлося про виписку хворого з лікарні. Цього 
було досить як засобу контролю і запобіжного заходу 
проти ймовірних зловживань табірних лікарів, які, 
будучи в’язнями, теоретично могли використовувати 
свої повноваження для полегшення долі співтоваришів. 
Однак на практиці кожен табірний лікар дуже суворо 
дотримувався в’язничних положень, пам’ятаючи, що 
найменше відхилення загрожує йому висилкою на 
загальні роботи. Хворих можна було направляти до 
лікарні у разі температури, вищої за 39 градусів, а 
звільняти у разі вищої за 38 (не враховуючи нещасних 
випадків і каліцтв на роботі). Найбільше можливостей 
порушити в'язничні приписи існувало при звільненні 
хворих від роботи, але табірні лікарі навіть тут боялися 
доносів своїх «асистентів» (так званих лекпомов, єдиною 
кваліфікацією яких для отримання цієї посади дуже 
часто були тісні контакти з Третім відділом), а нерідко і 
самих хворих, яких Третій відділ іноді використовував 
для перевірки лояльності табірних лікарів. Завжди 
краще було перестаратися in minus ніж in plus. За в’язня, 
який попри відповідну температуру не отримував 
звільнення, лікар не ніс ані найменшої відповідальності; 
натомість в’язень, який, маючи не надто сильну гарячку, 
за розпорядженням лікаря залишився в зоні, міг раз і 
назавжди покінчити з його лікарською кар’єрою в таборі. 
Пояснювався цей принцип дуже просто і по-своєму 
мудро: на думку табірної влади, безглуздо було 
втручатися в життя в’язнів там, де вони самі могли 
шкодити один одному, але не належало допускати, щоб 
вони могли один одному допомагати; мудро -  якщо 
прийняти, що загалом люди в неволі радше схильні 
допомагати один одному, а не шкодити. На жаль, це 
правило не діяло у совєтських таборах. Окрім того, 
табірне законодавство передбачало певний макси
мально допустимий відсоток звільнених від праці
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(здається, 5%), якого під жодним приводом не можна 
було перевищувати. Бували випадки, що табірний лікар 
звільняв важче хворих, а легших висилав до праці, 
обіцяючи їм у майбутньому компенсацію, аби лише 
кількість звільнених не викликала підозри на вахті.

Лікування в’язнів у лікарні значною мірою зводилося 
до застосування невеликої дози відпочинку і велетен
ських доз порошків від температури. Табірна аптечка 
була такою убогою, що в’язні самі знали напам’ять назви 
кількох найчастіше призначуваних ліків і просили їх, не 
чекаючи на діагноз лікаря. Однак, незважаючи на все 
це, було очевидно, що, згідно з таємними інструкціями 
табірної влади (я знав їх від одного з моїх знайомих 
лікарів), справжня мета стаціонарного лікування 
полягала в тому, щоб якнайшвидше поставити на ноги 
в’язнів, які ще не втратили цілком працездатності. Для 
старих, невиліковно хворих на серце, для задавнених 
пелагриків і туберкульозників лікарня була останньою 
зупинкою перед смертю або трупарнею. Обов’язком 
лікарів було довести смертельно хворих в’язнів до 
такого стану, щоб вони після короткого відпочинку 
могли власними силами перейти до сусідньої трупарн: і 
там сконати, звільнивши ліжко в лікарні. Повне 
виснаження на роботі, різні форми голодного божевілля, 
куряча сліпота й авітаміноз в останній стадії, коли весь 
організм покривається виразками і випадають зуби й 
волосся -  усе це в найкращому випадку годилося для 
трупарні, навіть без спроби стаціонарного лікування. І 
лише в’язень, організм якого був ще досить сильним, 
щоб відновитися завдяки короткому відпочинку, міг 
розраховувати на те, що його перебування в лікарні 
виявиться чимось більшим за втечу від в’язничної 
дійсності у сферу сонних мрій про минуле.

Умови життя в лікарні на тлі умов життя в таборі 
належали до царини неправдоподібної розкоші. Кожен 
хворий разом із направленням до лікарні отримував 
талон у лазню, обмінював при вході до лікарняної
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палати своє шмаття на чисту білизну, йому показували 
його свіжозастелене ліжко, біля якого стояла маленька 
тумбочка; незалежно від виконання норми перед 
хворобою кожен в’язень отримував у лікарні «третій 
казан», сирі овочі від авітамінозу і велику порцію білого 
хліба, а пелагрикам на додачу виписували дві грудочки 
цукру і кубик маргарину такої ж величини. У ці незвичайні 
речі так важко було повірити, що в’язні, які відвідували 
своїх друзів у лікарні, відразу знімали шапки на порозі 
і не наважувалися його переступити, допоки їх не 
підбадьорювало ласкаве запрошення медсестри.

Хто пише про совєтські табори, той не має права 
не згадати про вражаючу ввічливість і сердечність 
медсестер. Чи тому, що принаймні за дня вони 
перебували в більш людських умовах, а чи тому, що 
лікарня була єдиним місцем у таборі, де можливо було 
прийти на допомогу людському стражданню, -  табірні 
медсестри ставилися до хворих з такою турботою, 
чуйністю і самовідданістю, що ми їх вважали істотами 
трохи з іншого світу, яким, здавалося, лише безглуздий 
вибрик долі наказав жити і зносити разом з нами весь 
тягар неволі. Ця атмосфера лікарні певним чином 
впливала і на людей з волі. Начальник табору Самсонов 
під час інспекції завжди обмінювався з кожним хворим 
кількома словами, а вільний лікар Єгоров (про якого 
казали, що він колись також був в’язнем) не міг 
стримати у своєму суворому голосі тепліших ноток, як 
тільки зупинявся на хвилю біля ліжка.

Мої лікарняні спостереження з єрцевського табору, 
зіставлені з розповідями і спогадами інших в’язнів, 
підводять до висновку, що в Росії панує щось на зразок 
«культу лікарні». Навіть у найгірших таборах, навіть у 
період шаленого табірного произвола і первопроходцев 
лікарні залишалися мовби вилученими з системи 
совєтського рабства і зберігали інший, людяніший 
статус. Було щось неправдоподібне у тому, що відразу 
за порогом -  після виписки з лікарні -  в’язень знову
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ставав в’язнем, але поки він лежав нерухомо у лікарня
ному ліжку, на нього поширювалися всі людські права 
за винятком свободи. Для людини, не звиклої до 
контрастів совєтського життя, лікарні розросталися до 
масштабу храмів посеред ошалілої Інквізиції: порушення 
чинних там законів прирівнювалося майже до блюзнір
ства; можливо, перед людиною у них не схилялися, але 
в будь-якому разі її шанували в межах, які дозволяють 
відрізнити у в’язницях покарання від тортур.

★

Отже, важко дивуватися, що в’язні хапалися за будь- 
яку можливість, щоб отримати направлення до лікарні. 
В первопроходческий період совєтських таборів квитком 
туди слугувало самокалічення на роботі; я бачив 
багатьох в’язнів з відрубаними пальцями на одній чи 
обох руках, а мій вельмишановний Дімка у 1937 році за 
три місяці перебування в няндомській лікарні заплатив 
протезом правої ноги, якому потім завдячував також 
відносно легку роботу дневального в бараку. Однак вже 
у 1940 році табірне начальство, перелякане масштабами 
самокалічень, розгадало їх причину, і відтоді «нещасні 
випадки на виробництві», не підтверджені ретельним 
описом події, почали каратися як «саботаж» додатковим 
десятилітнім вироком, оскільки членовредительство 
підтягнули під статтю совєтського кодексу про вреди- 
тельство взагалі. Попри це ще у грудні 1941 року я був 
свідком, як до зони з лісоповалу привезли молодого 
в'язня з відрубаною стопою: за два дні до цього випадку 
його, незважаючи на протести і благання, виписали з 
лікарні.

В’язні-бо не здавалися. Загноєння відносно малої 
ранки призводило до запалення, яке часом викликало 
лише невеличку гарячку, але іноді піднімало температуру 
до потрібної межі. Серед урок популярним було 
впорскування мильного розчину до сечового каналу,
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що викликало гнійні виділення, як при венеричній 
хворобі, і давало звільнення принаймні на час 
обстеження. Я сам, розігрівшись на базі так, що сорочка 
прилипла до тіла, на 35-градусному морозі роздягнувся 
до пояса і наступного дня -  це був лютий 1941 року -  
на два тижні потрапив до лікарні.

У великій палаті медсестра вказала мені місце між 
німцем С. і російським кіноактором Михайлом Степано
вичем В. Перших кілька днів ми лежали один біля 
одного, не промовивши ані слова. Лікарняний день 
тягнувся повільно, а ночі -  коли я вже трохи відіспався -  
мали в собі щось від життя поза законами часу. Так я 
лежав, утупивши погляд у стелю або дивлячись у білі 
від інею шиби, за якими простягався непроникний 
морок. Я намагався не спати, аби хоч у такий спосіб 
зробити довшим своє перебування в лікарні. Тепер я 
краще, з інтенсивністю, що межувала з болем і заразом 
радістю, відчував усе своє приниження, усю злиденність 
арештантського життя. Але водночас я воскресав у тиші 
та самотності й не раз, як про найбільше щастя, мріяв 
про одиночну тюремну камеру. Після півночі лікарняні 
палати обходила медсестра Євгенія Федорівна і, не 
запалюючи світла, клала кожному з нас по черзі холодну 
долоню на чоло; щоб уникнути запитань, я вдавав, ніби 
сплю. Я ж пам’ятаю, як одного разу схопив без слів її 
руку і притулив до неї сухі від гарячки губи. Вона зі 
здивуванням та інстинктивним переляком глянула на 
мене, але відтоді завжди, щойно входила в нашу палату, 
вітала мене усмішкою. Лікарня була єдиним у таборі й 
в’язниці місцем, де на ніч гасили світло. І власне тоді, в 
темряві, я вперше в житті збагнув, що тільки самотність 
є в житті людини станом, який межує з абсолютним 
внутрішнім спокоєм, з віднайденням індивідуальності. 
Тільки у всепоглинаючій порожнечі самотності, в мороці, 
який стирає контури зовнішнього світу, можна відчути, 
що ти є собою аж до межі сумніву, який раптом дає 
свідомість власної ницості у страхітливо зростаючому
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огромі всесвіту. Якщо у цьому стані є щось від містики, 
якщо він штовхає людину в обійми релігії, то я тоді був 
релігійним, молячись у блюзнірському дусі: «Боже, дай 
мені самотність, адже я ненавиджу людей». Бо 
одночасно з цією ейфорією воскресіння особистості я 
відчував себе кладовищем усього, що поєднує мене з 
іншими людьми. Я не думав про табір, не думав про тих, 
хто гине за бортом рятівного човна лікарні, не думав 
про найближчих, про друзів, ні про кого -  крім самого 
себе. Отже, я вмирав, воскресаючи. З наростаючою день 
за днем ненавистю я думав про в’язня, який прийде 
сюди завтра і займе моє місце. Гіркий це тріумф -  
вибратися з-під нагробного каменя у випаленій 
безплідній пустелі. Хвилини, коли ніч торкалася моїх 
спечених губ росою темряви, і в тиші я чув биття 
власного серця, наче кроки, що відмірюють нескінчен
ність, повернули мені впевненість у власному існуванні, 
відбираючи повагу до існування інших. Я був прозрілим 
сліпцем, що прокинувся у порожнечі, наповненій 
дзеркалами, які відбивають лише його власну самотність.

Цей стан тривав не довше, ніж трималася найвища 
температура, -  близько п’яти днів. Відразу після цього 
мої сили настільки відновилися, що вдень я підводився 
на ліжку і навіть намагався зав’язати розмову зі своїми 
сусідами. Більш товариським виявився Михайло 
Степанович В., старий красень із підстриженою клинцем 
сивою борідкою і поголеною головою, який до арешту 
грав ролі царських бояр у совєтських історичних 
фільмах. Популярність, якою користуються у Росії всі 
кіноактори аж до статистів, спричинилася до того, що 
після року праці в лісі Михайла Степановича «розконво
ювали», і він став нічним сторожем на одному зі складів 
на базі. Тут йому велося не найгірше: вільні співробіт
ники бази часом впихали йому в руку кусень хліба або 
цигарку, тож він, здавалося, був цілком задоволений 
своєю долею. Він розказував про себе глибоким, дещо 
екзальтованим голосом, таким характерним для
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бувалих акторів. Я пишу про нього трохи ширше, бо 
жодного разу не зустрів у таборі людину, яка би -  
подібно до Михайла Степановича -  вважала все, що з 
нею сталося від моменту арешту, абсолютно природною 
річчю. В ньому була смиренність людини, вихованої в 
послуху і повазі до будь-якої влади, дисципліна 
зразкового громадянина. Навіть коли він розповідав, 
як у 1937 році його арештували за надмірне підкрес
лення у якомусь фільмі шляхетності одного з бояр Івана 
Грозного, він не дозволив собі найменшої посмішки, 
його лице було таким серйозним, ніби він розказував 
про справжній злочин. «Так треба, Густав Иосифович, -  
говорив він, -  так треба...». Я намагався пояснити йому, 
яка це дурість і жорстокість, але він слухав мене 
розсіяно, лагідно дивлячись перед собою і погладжуючи 
гарну бороду. Він був переконаний, що найбільша честь, 
яку може заслужити порядна людина, -  це схвалення з 
боку влади, натомість найбільша ганьба -  слова 
незадоволення в устах начальства. Доля в’язничних 
співтоваришів була йому байдужою. «Очевидно, 
заслужили», -  казав він часом, але іншого разу 
несподівано додавав із ноткою пронизливого болю в 
голосі: «Бідні люди, бідні люди». На моє переконання, 
він належав до того типу громадян, які першими, зі 
спонтанністю, що виключає будь-які підозри у фальші, 
вітають повалення поганої влади, але ніколи не 
наважаться підняти проти неї руку, доки вона міцно 
сидить у сідлі. В ньому насправді гніздилися поруч два 
почуття: глибоко прихований бунт проти несправедли
вості та інстинктивна віра, що визначення норм 
справедливості і закону завжди є справою тих, хто при 
владі.

Михайло Степанович соромився своєї провини. 
Соромився, вважаючи її по суті сміховинною. Було у 
ньому щось «старорежимне», на що я не міг дивитися 
без зворушення і розчулення: якась рудиментарна і вже 
анахронічна звичка вважати ув’язнення адекватним
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способом покарання, а засуджених -  справжніми 
злочинцями. В його голові не містився той факт, що 
невинна людина може бути позбавлена волі. Тож він 
помалу повірив у свою вину чи принаймні вдавав, що 
вірить, годинами оповідаючи, як несвідомо перейнявся 
своєю роллю і як переграв, чим спотворив загальну 
тенденцію фільму. Нічого не залишалося, тільки 
сприймати все серйозно і співчувати його трагічній 
помилці. На щастя, Михайло Степанович швидко одужав 
і за два дні до виписки з лікарні вже декламував нам, 
стоячи посеред палати в театрально-лицарській позі і 
в накинутому на білизну лікарняному халаті, вірші 
обожнюваного ним Пушкіна. Я пам'ятаю лише два рядки 
з «Песни о вещем Олеге», які він повторював дуже часто, 
драматично акцентуючи кожне слово: «Скажи мне, 
кудесник, любимец Богов, Что сбудется в жизни со 
мною?»...

Мій другий сусід, німець С., був набагато мовчаз
нішим, хоча б тому, що дуже погано розмовляв 
російською. Попри те, що не був комуністом, у 1934 році 
він приїхав до Баку як буровий інженер в рамках угоди 
про надання Росії «спеців» з різних галузей промисло
вості. Його арештували 1937 року, звинувативши у 
шпигунстві. Серед усіх моїх знайомих в’язнів у таборі, 
звинувачених у найнеймовірніших злочинах, С. був 
єдиним, у чию вину я схилявся повірити. Є люди, які 
звертають на себе увагу і викликають підозру самим 
своїм виглядом та поведінкою: С. належав до таких. На 
його блідому, змарнілому від в’язниці й хвороби обличчі 
несамовитим вогнем палали очі, в яких, окрім зневаги 
до оточення, можна було зауважити проникливий розум 
гончака. Тонкі, конвульсивно стиснуті губи виражали 
ненависть, жорстокість і хижість упійманого звіра. Він 
усім ставив короткі запитання, відразу ж влучаючи у 
сутність справи, і за кілька днів я був упевнений, що він 
знає про нас більше, ніж Третій відділ. До Михайла 
Степановича він ставився з неприхованим презирством
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і часто ледь стримував лють, слухаючи його наївні 
розповіді про нещасний фільм. «Gott, wie gross ist dein 
Tiergarten»8, -  прошепотів він одного разу сам до себе, 
підносячи руки до небес.

С. хворів на пелагру і лежав у лікарні вже два місяці, 
але я впевнений, що якби не совєтсько-німецький 
договір і не факт, що він був не народженим у Росії 
німцем, а (принаймні номінально) громадянином 
Німеччини, його давно би вже не було серед живих. 
Якось, нахилившись до мене, він сказав мені на вухо: 
«За півроку вибухне війна, і ці мерзотники нарешті за 
все заплатять». Війна вибухнула трохи раніше, але 
заплатив за неї в першу чергу С. Незважаючи на 
останню стадію цинги, 23 червня його навіть без 
медичного огляду викинули з лікарні і разом із німцями, 
вигнаними з табірних канцелярій, вислали етапом до 
штрафної Другої Алексєєвки. Я бачив його на вахті, коли 
формували етап. Він стояв -  підтримуваний двома 
поволзькими німцями -  в подертому лахмітті, в абияк 
обв’язаних мотузками черевиках, дрижав від холоду, 
блідий і переляканий. У ньому нічого не залишилося 
від колишньої самовпевненості і пихатої зневаги до 
оточення. Пелагра в останній стадії викликає не лише 
органічні зміни, як-от випадання зубів і волосся чи 
гниття усього тіла, а й зміни психічні -  депресію, 
меланхолію, затяжні стани тривоги. С. виглядав, як купа 
нашвидкуруч зліплених і обмотаних шматтям людських 
решток, і я був готовий присягнути, що він розсиплеться 
на очах у всіх, якщо обоє товаришів зараз відпустять 
його руки. В його очах, колись таких нахабних і 
холодних, тепер проступали страх і приниженість. Мені 
потім розповідали, що він навіть не дійшов до Другої 
Алексєєвки. Етап, який гнали пішки двадцять п’ять 
кілометрів, залишив його в лісі на десятому кілометрі 
разом зі старим німцем із бухгалтерії і одним конвоїром.

* Господи, який великий Твій звіринець (нім.).
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Ніхто їх ніколи більше не бачив, але пізніше в Алексєєвці 
інші в’язні твердили, що, відійшовши максимум на 
кілометр, вони почули два постріли поспіль, які 
пролунали в лісі, наче раптовий грім.

Існували табори, в яких посада лікаря була 
пов’язана з винятковими привілеями. Не згадуючи вже 
можливість брати хабарі за звільнення від роботи, 
табірні лікарі мали вільний доступ до лікарняної кухні і 
до аптечки. Кожна жінка в таборі прагнула опинитися в 
лікарні, їсти трохи краще, а взамін за це відвідувати вночі 
лікаря в його дежурке. Кожен урка, ледь збагатившись 
за рахунок політичних, заплатив би найвищу ціну за 
краплю спирту з аптечки, трохи валер’янки, на якій 
робили наливки з висушених хлібних шкірок, і 
хлоргідрат, який заміняв гашиш, опіум і морфій, вводячи 
табірних наркоманів у стан тимчасового заціпеніння. В 
таких таборах лікарі становили еліту, недосяжну за 
своїм стилем життя, можливостями, а часто навіть 
оргіями; чим ліпше була організована в таборі лікарська 
мафія, тим більше було причин припускати, що до неї 
на правах головного у розподілі здобичі належить 
вільний лікар, який сам також був колись в’язнем.

Серед вільних людей, яких ГУЛАГ брав на роботу в 
адміністрацію совєтських таборів, було немало колишніх 
в’язнів. Більшість лікарів, інженерів, чиновників і техніків 
відразу ж після закінчення терміну, діставали або 
наступний вирок, або пропозицію залишитися в таборі 
на непогано оплачуваних посадах, до яких зазвичай 
додавалися дво- або трикімнатні помешкання у 
сусідньому містечку. Така форма компромісу була 
вигідною для обох сторін, тому рідко траплялося, щоб 
хтось відмовлявся. Після років перебування в таборі 
пересічний в’язень настільки відвикав від свободи, що 
думав про неї з певним острахом, як про ситуацію, де

144



він знову буде змушений жити в стані вічної пильності і 
де за ним стежитимуть друзі, родичі і колеґи, наперед 
підозрюючи його як людину, що вже раз була засуд
женою; також якоюсь мірою табір ставав його другим 
життям: він знав його закони, звичаї і приписи, рухався 
в ньому вільно, знав, як тут жити й уникати небезпек. 
Роки проведені за колючим дротом, притуплювали його 
уяву, і мрії про свободу були спрямовані не так до 
рідного Києва чи Ленінграда, як до відкритого простору 
за зоною і маленького містечка, в якому вечорами 
запалювалися світла, а вдень у снігах гралися діти; 
якщо ж йому не було до кого повертатися, якщо 
протягом цих тюремних років його покинули найближчі, 
прийняти рішення виявлялося ще простіше. Своєю 
чергою табір отримував доброго працівника, обізнаного 
з життям і звичками в’язнів, лояльного, бо навченого 
власним в’язничним досвідом, назавжди прикутого до 
давньої галери; НКВД мало свої причини підтримувати 
ці трудові угоди, підписувані переслідуваними з 
колишніми переслідувачами, адже це полегшувало 
локалізацію табірної інфекції в радіусі найближчих 
кількадесяти кілометрів, постачало досвідчених 
донощиків і про людське око надавало таборам вигляду 
нормальних виправних інституцій, в яких кожен в’язень 
міг щоденно бачити свого колишнього товариша, 
нагородженого свободою за сумлінну працю і переви
хованого у повноправного громадянина Совєтського 
Союзу.

Однак для нас, що дивилися на це під іншим кутом, 
вільні люди, які колись були в’язнями, становили явище 
болісне і нестерпне. Завдяки їм табір набував рис 
фатуму, від якого немає втечі. Здавалося, ніщо вже не 
в стані вберегти нас від долі назавжди прив’язаних до 
місця неволі людей. Світ небезпечно стискався до меж 
горизонту, досяжного для ока. Ми вдивлялися у вільних 
людей -  наших колишніх товаришів -  з таким відчуттям, 
яке мав би пережити віруючий католик, якби раптом
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переконався на власні очі, що потойбічне життя нічим 
не відрізняється від дочасного: воно також є неперерв
ним ланцюгом страждань, мук і падінь. А втім, коли для 
в’язнів наставала подібна хвилина вибору, кожен 
другий -  за винятком, можливо, іноземців, які ніколи 
не могли погодитися з думкою про вічне рабство -  
здавався перед загрозою нового ризику повернення 
до минулого і вибирав цю форму напів- чи навіть 
чвертьсвободи -  менш багату на обіцянки, але й на 
потенційні розчарування також.

Всупереч очікуванням колишні в’язні ставилися до 
людей за дротом ще безжалісніше й суворіше, ніж люди 
по-справжньому вільні. Чи вони ненавиділи в них своє 
минуле, чи хотіли цією нерідко надмірною завзятістю 
завоювати собі довіру начальства, чи, врешті, довгі роки 
перебування у таборі привчили їх до цинізму і жорстокості -  
досить того, що в’язням не варто було шукати пощади у 
людей, з якими вони колись ділили нари в бараку. 
Натомість існувала одна галузь табірного життя, в якій 
колишні в’язні демонстрували не лише поблажливість, 
а й винахідливість і підприємливість: разом із бригади
рами, десятниками чи табірними лікарями вони охоче 
використовували всі можливості витиснути зиск зі свого 
привілейованого становища. Всі форми хабарництва 
в таборі спиралися на співучасть колишніх в’язнів. Туфтг 
в нарахуваннях виконаної норми мала якісь шанси 
проскочити, якщо вільним десятником був колишній 
в’язень. Продовження терміну госпіталізації великою 
мірою залежало від того, чи вільним лікарем був 
колишній в’язень, тому-то й лікарські мафії у таборах -  
які часто робили серйозні прибутки на хабарях від 
в’язнів і на продажу уркам сурогатів алкоголю чи 
перетворювали жіночі відділення в лікарнях на 
своєрідні гареми -  діяли тим ефективніше, чим більше 
могли покластися на мовчазну згоду вільного лікаря, 
який за своїх в’язничних часів навчився вважати табір 
царством беззаконня, освяченого змовою сильніших.
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Однак усе це не стосувалося Єгорова, нашого 
вільного лікаря, який, закінчивши 1939 року восьмиріч
ний термін у Круглиці, обійняв посаду начальника 
санчасти центрального лагпункта в Єрцеві. Високий, 
худорлявий, мовчазний, із зашкарублим, як кора, 
обличчям, холодним поглядом і дещо нервовими 
рухами рук, Єгоров був людиною або дуже потайливою, 
або непідкупною. Табірних лікарів він тримав на відстані, 
ніхто ніколи не бачив, щоб він їв чи пив у зоні, а до 
хворих ставився із суворістю, в якій проблискувала ледь 
помітна іскра сердечності. Кожного разу, коли він у 
своєму довгому кожусі, високій каракулевій шапці і 
шкіряних крагах, застебнутих на металеві пряжки, 
з ’являвся на дорозі до лікарні, черговий лікар 
тремтячими руками починав упорядковувати графіки 
температур, а медсестра Євгенія Федорівна блідла від 
хвилювання. Поговорювали, що саме вона була єдиною 
ланкою, яка пов’язувала Єгорова з табірним минулим. 
Він познайомився з нею ще перед звільненням у 
Круглиці, став її табірним чоловіком і нібито поставив у 
залежність свою згоду обійняти посаду вільного лікаря 
в центральному лагпункте від переведення Євгенії 
Федорівни до Єрцева. У кожному разі Михайло 
Степанович говорив мені, що через два місяці після 
призначення Єгорова вона прийшла етапом з Круглиці, 
маючи направлення прямо до нашого лікарні.

Цей зв’язок був у таборі чимось надзвичайним, бо 
тримався на справжньому почутті і навіть вірності. У 
принципі, кожен вільний службовець міг мати жінку з 
табору за порцію хліба, але неможливо було собі 
уявити, щоб він наважився чи захотів надати цій 
побіжній оборудці тривалого емоційного характеру. 
Жінки приходили і відходили, як хвилі етапів, постійною 
ж залишалася можливість володіти ними без найменших 
зусиль. Молодий і неодружений табірний службовець 
не міг навіть перелічити й охопити пам’яттю облич, які 
промайнули через його дерев’яну комірку в зоні. Однак
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тут було щось більше -  кохання чи принаймні його 
рудимент, і хоча табірна влада, в’язні в зоні і в’язні, що 
працювали в лікарні, не могли мати сумнівів щодо 
сутності зв’язку між цими двома людьми, Єгоров і 
Євгенія Федорівна поводили себе так, ніби інтимність і 
вміння берегти таємницю були умовами стійкості їхнього 
почуття.

Медсестра Євгенія Федорівна інколи вечорами 
приходила в нашу палату і, присівши на краєчку ліжка 
старого актора, розповідала про себе. Народжена від 
батька-росіянина і матері-узбечки, вона мала абсолютно 
виняткову вроду: смагляве, дрібне обличчя, прекрасні 
сумні очі, чорне волосся по-старосвітськи зачесане на 
прямий проділ і зібране на потилиці в маленький 
вузлик. Вона вивчала медицину в Ташкентському 
університеті аж до моменту, коли в 1936 році її 
арештували за «націоналістичні ухили». У чому полягали 
ці «ухили», вона точно не могла пояснити, однак з її 
зауважень і сміливо висловлюваних поглядів я дійшов 
висновку, що їй не надто припала до смаку русифікація 
Узбекистану, хоча по батькові вона й була росіянкою і 
лише через матір могла відчувати якийсь віддалений 
емоційний зв’язок зі своєю прибраною азійською 
батьківщиною. її' погляди становили дивну мішанину 
європейської прогресивності та азійського консерва
тизму: вона вважала себе прихильницею вільного 
кохання, свободи звичаїв і розлучень, але не дозволяла 
сказати поганого слова про традиційну дискримінацію 
жінки в Середній Азії. У цих розмовах вона ніколи не 
згадувала Єгорова; лише раз, описуючи важкий 
початковий період у Круглиці, мимохідь проговорилася, 
що її -  вже на межі смерті -  витягнув з лісу на роботу в 
амбулаторії наш вільний лікар, у ті часи також 
круглицький в’язень. З тону, яким вона це сказала, я 
відчув, що таємниця довкола її зв’язку з Єгоровим мала 
свої джерела не лише у потребі приватності: Євгенія 
Федорівна ненавиділа вільнонайманих і по-своєму
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соромилася цього порушення в’язничної солідарності, 
у присутності Єгорова вона завжди намагалася 
зберегти цілковиту байдужість, але кожного разу, 
входячи до палати після кількох годин, проведених з 
ним у лікарняній дежурке, уникала наших поглядів, 
прикриваючи важкими повіками затуманені очі. Отже, 
скидалося на те, що Єгоров кохав її, бо був колись 
в’язнем і не хотів чи не міг цього забути, а вона якщо й 
відповідала на його почуття, то з тієї ж причини. «Але 
так не може тривати вічно, -  говорив я часто Михайлові 
Степановичу, -  для неї в цьому є щось принизливе. 
Єгоров відвідує її, як проститутку, і повертається назад 
за зону до іншого, вільного життя».

Через місяць після виписки з лікарні, вибравши 
день, коли Єгоров не приходив до зони, я відвідав 
Євгенію Федорівну і застав у неї Ярослава P., студента 
Ленінградської політехніки, арештованого в 1934 році 
у зв’язку з убивством Кірова, достроково звільненого в 
1936-му і повторно арештованого в 1937-му. Вони 
сиділи на маленькій кушетці, яка зазвичай використо
вується для обстеження хворих, дивлячись один на 
одного так, що не залишалося жодних сумнівів. У її 
голосі, завжди такому стриманому і твердому, тепер 
бриніла нота безмежної відданості, палаючі очі 
випромінювали щастя, яке нечасто зустрінеш на 
обличчях в’язнів. Потім мені траплялося бачити їх у зоні 
літніми вечорами. Говорили, що Ярослав сидить у 
Євгенії Федорівни на «лікарняному казанку», але, на 
мою думку, це було кохання, найчистіше кохання, яке 
мені судилося спостерігати в таборі. Зрештою, не лише 
на мою думку. Михайло Степанович окреслив зміну у 
поведінці і вигляді нашої медсестри словом «воскре
сіння». Слово, напевно, було занадто сильним, хоча з 
певного погляду винятково точно передавало сутність 
справи: більше, ніж повернення до життя в лікарняній 
тиші, називатися «воскресінням» заслуговувало ось це 
повернення до незалежності почуттів -  настільки
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раптове, що ставило все життя на одну карту. Адже, поза 
всяким сумнівом, досить було одного слова Єгорова, 
щоб котрогось дня Євгенія Федорівна опинилася на 
ранковій перекличці в лісовій бригаді.

Однак Єгоров, здавалося, не бачив, що діється за 
його спиною. Він, як і раніше, через день приходив 
зранку до табірної лікарні і так само розміреним кроком 
повертався увечері за зону. І хоча мене з ним нічого не 
пов’язувало, я був у цій мовчазній драмі -  в силу якоїсь 
дволичності чи інтуїції -  на його боці. Мені здавалося, 
що він переживав не лише відчуження жінки, яку кохав, 
а й відчуження від табору, до якого дивним чином 
прикипів. Розказували, що на п’ятому році перебування 
в таборі від нього відреклася дружина. Тож тепер усе, 
що пов’язувало ще його з життям, зосередилося на 
дорозі, яка вела з Єрцева-міста крізь дроти до Єрцева- 
табору. Чи міг повернутися на справжню волю він, хто 
здавався майже зачарованим неволею, прив’язаним, 
як собака, до місця, де минуло вісім найтяжчих років 
його життя?

Під кінець літа Ярослава Р. несподівано викликали 
на етап до печорських таборів: це означало, що Єгоров 
намагався боротися. Але наступного дня Євгенія 
Федорівна також зголосилася на етап до будь-якого 
іншого табору за межами Каргополя: це означало, що 
вона не збирається поступатися. Щоправда, її заяву 
відхилили, та невдовзі Єгоров перестав приходити в 
зону. Мабуть, подав на звільнення і виїхав до іншого 
табору, але нічого певного на цю тему ніхто сказати не 
міг. У будь-якому разі ми його більше ніколи не бачили, 
а в січні 1942 року Євгенія Федорівна померла під час 
пологів, давши життя дитині свого справжнього кохання 
і заплативши власним життям за своє коротке 
Воскресіння.
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Вьіходной день

Минав місяць за місяцем, і ми працювали щодня 
без перепочинку, спокушувані надією, що незабаром 
нарешті оголосять в ь іх о д н о й  д е н ь . Згідно з табірними 
положеннями, в’язням належиться цілодобовий 
відпочинок раз на десять днів. Однак практика 
показала, що, святкуючи навіть раз на місяць, в’язні 
ставлять виконання спущеного в табір виробничого 
плану під серйозну загрозу. Встановилась традиція 
урочисто оголошувати в ь іх о д н о й  д е н ь ,  коли табір 
перекривав свою верхню квартальну межу виробітку. У 
зовсім виняткових випадках підставою був середній 
показник за місяць, якщо перевиконання виявлялося 
достатньо високим, щоб виключити небезпеку надто 
стрімкого падіння виробництва протягом наступних двох 
місяців. Ми, ясна річ, не мали доступу ні до плану, ні до 
виробничих показників табору, тож неписана угода була 
фікцією, яка цілковито віддавала нас на милість і 
немилість табірної влади. Як і в багатьох інших 
випадках, керівництво табору лише в загальних рисах 
дотримувалося інструкцій з Москви, узурпуючи право 
регулювати деталі виконання на місці. Вимоги до 
таборів з боку ГУЛАГу і промислових трестів, які укладали 
з ним виробничі угоди в рамках найму в’язничних 
робітників, були такими високими, що зводили 
положення і правила розпорядку до ролі нікчемної 
макулатури. Я чув про табори, в яких в ь іход н ой  д е н ь  
призначався в середньому раз на 3-4 тижні; під час мого 
півторарічного перебування в Єрцеві ми мали вільний 
від праці день близько десяти разів, з них один -  як у 
всіх совєтських таборах -  1 травня; але ніколи не 
доводилося мені зустріти в’язня, який міг би похвалитися,
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що в його таборі бригади залишалися в зоні раз на 
кожних десять днів.

Ця система мала свої добрі і погані сторони. В’язні 
доходили до межі виснаження, але зате з іще більшим 
піднесенням чекали дня, який мав їм принести коротку 
мить перепочинку. На мою думку, нудьгу життя в неволі 
недооцінюють; нудьгу таку всепроникну і безнадійну, що 
кожне урізноманітнення набуває свіжого змісту -  в міру 
того, як розтягується час до його настання. Ми щодня 
мали право очікувати на оголошення вихідного; коли 
ж він врешті надходив і минав швидше, ніж можна було 
припустити в період очікування, в нашому житті знову 
розверзалася порожнеча, яку все ж мусила заповнити 
якась надія. Перші тижні після вихідного дня належали 
до найтяжчих, бо були занадто близькими до чогось, 
що вже стало минулим, але щб не могло вважатися 
обіцянкою майбутнього. Як боляче усвідомлювати 
марність і нікчемність мети наших очікувань, коли її 
нарешті досягнуто! Краще чекати, сподіваючись навіть 
недосяжних речей, ніж знати, що ти оволодів заледве 
блідою тінню колишніх прагнень. Кілька разів я бачив, 
як в’язні отримували посилки від родичів; вони клали 
маленький шматочок сала на окраєць чорного хліба і 
повільно жували хліб, поступово відсуваючи сало все 
далі, аби навіть не торкнутися його зубами -  останній 
кус був здійсненням, але справжню радість давали 
штучно розтягувані миті очікування. Так само було з 
вихідним днем і з усім у таборі, на що варто було чекати.

Ця особливість психології в’язнів безперечно була 
для табірної адміністрації дуже вигідною. Відсуваючи 
вьіходной день, адміністрація підвищувала його цінність, 
заощаджувала час та непродуктивні видатки і стимулю
вала трудові зусилля в’язнів у погоні за верхньою 
межею того мітичного виробничого плану табору. Я би 
порадив усім можновладцям, які небагато можуть 
запропонувати своїм підданим, починати з позбавлення 
їх усього; хоч би що вони їм потім дали -  все
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сприйметься як великодушний жест. Якби нам одного 
дня оголосили, що ми повертаємося до біблійної 
системи відпочинку по шести днях праці, ми, мабуть, 
визнали б совєтські табори за остаточну реалізацію 
наших понять про гуманне ставлення до в’язнів. Але 
вже наступного дня ми б почали бунтувати проти самого 
ув’язнення.

Зазвичай напередодні увечері ми на вахті або від 
бригадирів довідувалися, що на нас чекає ціла доба 
відпочинку. В’язні рушали на кухню жвавішим кроком, 
дорогою вітали один одного, домовлялися на наступний 
день, ставали раптом людянішими й сердечнішими. 
Близько восьмої зона вже набувала майже святкового 
характеру. На стежках, перед кухнею, на маленькому 
майдані біля вахти було людно і гамірно, з деяких 
бараків лунали перші співи і звуки гармошки, губної 
гармонії чи гітари. З усіх предметів у таборі музичні 
інструменти належали до найбажаніших і найцінніших. 
Росіяни люблять музику зовсім інакше, ніж європейці: 
вона для них -  не розвага чи художнє переживання, а 
явище, реальніше за саме життя. Я не раз бачив в’язнів, 
які схилялися над інструментами, перебирали струни, 
делікатно торкалися клавішів гармошки або пили 
музику з губних гармоній, схованих між двома 
складеними долонями: пройняті великим сумом, вони 
мовби торкалися найболючіших місць своєї душі. Ніколи 
й саме слово «душа» не здавалося мені більш 
природним і зрозумілим, ніж тоді, коли я слухав 
неоковирні, на ходу імпровізовані музичні композиції в 
бараках і бачив на нарах в’язнів, заслуханих ними із 
застиглими очима в молитовному зосередженні. Тиша, 
яка западала довкола, здавалося, стократ збільшує 
пронизливу силу цих композицій, підкреслюючи 
порожнечу, в якій вони звучали, наче гострі й жалібні 
тони пастуших ріжків у спорожнілій залі. Музикант 
зростався в одне ціле зі своїм інструментом, міцно 
притискав його до грудей, гладив долонями і, звісивши
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у задумі голову, вдивлявся затягненими пеленою 
розпачу очима в мертвий предмет, з якого точні дотики 
пальців видобували те, чого ніколи не вміла виразити 
словами жодна мертва заживо людина. «Припини, -  
казали часом в’язні надто сумному музикантові, -  це 
розриває душу». І відразу з гітари чи гармошки злітали 
знайомі звуки частушок або тюремних пісень. Розрізнені 
голоси долучалися до них все сміливіше і впевненіше, 
аж врешті весь барак гудів від співу, висилаючи в 
темряву дивні слова про каторжника, який «залився 
сльозами», йдучи на роботу, про людей, які зібралися 
темної ночі, щоб «вибрати таємний комітет», про 
смертника, який шле своїм друзям новорічні вітання з 
вічного мороку Чека, що «змушує ридати і сміятись».

Збуджений настрій у зоні й бараках тривав до 
півночі. Однак в’язні ніколи не починали святкувати по- 
справжньому напередодні. Це раптове вечірнє 
пожвавлення було тільки формою розслабленого 
приготування до дня, який мав настати потім в усій красі 
точно дотримуваного ритуалу справ, розваг і маленьких 
втіх. Повільний і урочистий обряд вихідного дня мав свій 
глибокий сенс, адже це був єдиний день, який -  за 
винятком кількох вранішніх годин -  в’язень мав право 
влаштувати, розпланувати і провести згідно зі своїми 
вподобаннями. В’язень, звільнений від праці лікарем, 
ніколи не проводив свого відпочинку з таким радісним 
полегшенням, як тоді, коли відчував і бачив, що не 
користується індивідуальним привілеєм, а бере участь 
у загальній радості. Попри все пережите, інстинкт 
справедливості й рівності сидів у в’язнях глибше, ніж у 
тих, хто кинув їх за дроти в ім’я доктрини справедливості 
й рівності. Однак потрібна була хоча б найкоротша 
перерва у нелюдській боротьбі за виживання, щоб він 
міг проявитися.
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В’язні розмовляли між собою до пізньої ночі, лежачи 
або сидячи на нарах, а деякі навіть розсідалися при 
столі, щоб горнятком окропу надати цій розмові більш 
урочистого і домашнього характеру. На кожному кроці, 
в кожному кутку барака відчувалося, що наближається 
свято. Я ніколи не міг зрозуміти, звідки під цією твердою 
шкаралупою збайдужіння і взаємної ненависті раптом 
береться стільки ввічливості. І ті, хто слухав, і ті, хто 
говорив, виявляли один до одного стільки доброзич
ливості, що, дивлячись на них, можна було на мить 
забути про ув’язнення. В бараках було душно від 
дихання людей і запаху поту, клуби пари від дверей 
розтоплювали людські обличчя в брудній сукровиці 
світла, але все це разом містило в собі тепер стільки 
жвавості й радісного піднесення, стільки надії і наново 
пробуджених почуттів... Неможливо було встояти перед 
відчуттям глибокого зворушення, коли, повертаючись 
до своїх бараків чи видряпуючись на нари, в’язні 
прощалися перед сном сердечним «спокойной ночи». 
«Спокойной ночи, спокойной ночи, -  шептали здушені від 
хвилювання голоси, -  завтра нам тоже праздник, завтра 
нам тоже вьіходнойдень...».

Наступного ранку «підйом» зривав нас із нар трохи 
пізніше, і відразу після сніданку ми поверталися до 
бараків, щоб приготуватися до обшуку. Обшук був 
єдиною подією, яка збурювала спокій святкового дня. 
До кожного барака приходило по троє сержантів з 
охорони табору; один ставав на дверях, а двоє 
заходили всередину, виганяючи нас із речами надвір.

Кожен в’язень по черзі розкладав біля дверей свої 
особисті речі, відкривав скриньку і допомагав перетру
шувати сінник (якщо взагалі мав його); після цього 
збирав усе, що вже обмацала рука сержанта, і виходив 
на сніг. У спорожнілому бараку інші двоє сержантів 
простукували по черзі всі нари і стіни, заглядали під

155



дошки леговищ, шукали отворів у вертикальних брусках 
нар, перевертали догори ногами столи, лавки і порожні 
відра. Ми чекали закінчення обшуку на морозі й снігу 
часом по 3-4 години. Однак рідко було чути, щоб в’язні 
нарікали на це розпорядження: воно видавалося 
чимось цілком природним, подібним мало не до 
весняного прибирання. Табірна охорона шукала в 
бараках передовсім гострі знаряддя, ножі, бритви, дрібні 
предмети особистого вжитку, хрестики, перстеники, 
книжки, які не належали до табірної бібліотеки -  одне 
слово, все, що в’язень повинен був здати на в’язничний 
депозит під час першого обшуку після арешту. Коли нас 
впускали назад до барака, залишалося не так багато 
часу, щоб навести порядок на нарах перед пообіднім 
окропом, який більшості заміняв обід. Щойно тепер 
починалося свято. Щойно тепер решта дня належала 
вже тільки нам, і ми могли з нею робити все, чого душа 
запрагне. Але треба було поквапитися. Час у зоні минав 
незрівнянно швидше, ніж на роботі.

Однією з найпривабливіших рис вихідного дня було 
те, що він мав для кожного в’язня власний розпорядок. 
За винятком тих, кому втома не дозволяла навіть злізти 
з нар, вільний час пополудні всі проводили по-своєму і 
рідко відступали від раз усталеного ритуалу. У будь-який 
час цього незвичного дня можна було майже непомиль
но сказати, хто де перебуває і що робить.

Після окропу я зазвичай ішов до маленького 
барака біля вахти, в якому містилася табірна крамничка. 
Лише у виняткові дні, раз на кілька місяців, в’язні- 
стахановці могли в ній придбати за номінальною ціною 
шматок кінської ковбаси і фунт хліба, але крамничка 
щоденно була відчинена увечері, а у свята -  впродовж 
цілого дня. Ми приходили до неї, ніби граючись у театр 
без реквізитів. У темній комірці завжди було гамірно, а 
старий кульгавий Кузьма стояв за прилавком чемно 
усміхнений і впівоберта до порожніх полиць, на яких 
він задля декорації виставляв рядком цілу колекцію
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коробочок, баночок і порожніх пляшок. Стоячи так у 
задусі і димі махорки, ми, наче в неділю після церкви у 
провінційному шинку, балакали про погоду, про роботу, 
про новини з інших лагпунктов, про улюблені страви і 
ціни на алкоголь: ми ставили Кузьмі запитання на тему 
порожніх коробочок, а він відповідав повагом, щоразу 
звертаючись до когось іншого, жваво шкутильгаючи 
вздовж прилавка, вітаючись із тими, хто входив, і 
прощаючись із тими, хто виходив. Він знав нас усіх по 
имени и отчеству і мав за обов’язок обмінятися з кожним 
в’язнем кількома ввічливими словами. Отже, це була 
чиста умовність, яку рідко хто руйнував різким вибухом 
сміху і яка свідчила про те, наскільки сильною є потреба 
в театрі навіть у людей, котрі у своєму убогому житті 
можуть знайти небагато тем, гідних сценічного втілення. 
У цій конвенції було щось від підсвідомого мазохізму, 
але водночас із незрозумілих причин вона діяла 
підбадьорливо і зміцнююче. По двох годинах розмов, 
добродушних суперечок з кульгавим Кузьмою, крикливих 
привітань, запитань і відповідей ми самі втрачали 
відчуття реальності, і нам уже небагато бракувало, щоб 
почати цокатися порожніми склянками і виходити в зону 
хитким кроком. На вершині збудження розмови й 
справді набували гостроти та задерикуватості, такої 
типової для пияцьких вибриків. Я виходив із крамнички 
пізнього пополудня. Цей театр не мав нічого спільного 
з фікцією -  зовсім навпаки, у кожній найдрібнішій деталі 
він заміняв життя.

У зоні сутеніло. Перед бараками стояли маленькі 
групи в’язнів, розмовляючи притишеними голосами. 
Молодші рушали в напрямку жіночого барака і 
викликали знайомих дівчат. На стежках зустрічалися 
пари, лунав сміх, в’язні зупинялися на хвилю, щоб 
обмінятися кількома словами, і запрошували один 
одного до своїх бараків. Передвечірнє небо затягува
лося непрозорою пеленою, а з боку лісу чистим полем 
йшла легка хурделиця, здіймаючи на шляху клуби снігу,
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що вкладалися брижами, як піщані дюни. Далеко на 
горизонті загоралися перші світла у будинках на волі. 
Не раз ми зупинялися біля вахти, мовчки дивлячись на 
них, зворушені й замислені про світ, який жив власним 
життям, дотримувався незмінних законів дня, вечора й 
ночі і, здавалося, не знав, що на відстані кількох 
кілометрів за ним підглядає кількадесят чи кількасот 
пар жадібних очей. Що про нас думали люди, які зараз 
запалювали світла в далеких вікнах? Чи вони 
ненавиділи нас, як їх і вчили, чи, може, потиху співчували 
нам, дивлячись крізь нахухані отвори в обмерзлих 
шибах на дими, що підносилися вгору з цього 
маленького шматка землі, на якому дві тисячі засуджених 
намагалися викресати хоч трохи радості зі свого 
страждання? Чи вони б повірили, що ми ще живі, 
придивившись ближче до наших мертвих облич, 
торкнувшись наших висушених і вкритих виразками тіл, 
вгледівшись у наші стверділі на камінь серця? Ми самі, 
дивлячись один одному в очі, були готові засумніватися, 
а що вже казати про них -  мимовільних адвокатів 
нашого приниження і наших злиднів?

Я по черзі заходив до бараків, у яких мав знайомих 
в’язнів. О цій порі майже всі писали додому або читали 
старі листи з дому. За столами, на нарах -  підклавши 
дерев’яні скриньки під папір -  сиділи згорблені постаті, 
занурені в роздуми, з лицями, почервонілими від 
зусилля і застиглими в тузі. У кутках бараків збиралися 
маленькі групки в’язнів, жваво обговорюючи, що треба 
і можна написати в листі на волю, а що за всіляку ціну 
слід приховати від табірної цензури й адресата. 
Письменні повільно проходили вздовж нар, голосно 
пропонуючи за кусень хліба свої послуги неписьменним. 
В’язні, в яких не було шансів отримати лист із дому і які 
в межах досяжності совєтської пошти не мали нікого з 
близьких, присідали на тих нарах, де листи читали 
вголос. Ми всі брали участь у турботах і прикрощах 
наших товаришів, а бараки ненадовго перетворювалися
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на великі родини. Мабуть, не мушу додавати, як я, 
позбавлений контакту з найближчими, любив ці 
хвилини, коли міг долучитися до родинних клопотів усіх 
в’язнів, з якими приятелював.

Листи додому були переважно одноманітні і 
складені так, щоб досягти майстерного компромісу поміж 
обмеженнями, які накладав на кореспонденцію в’язнів 
табір, і потребами, які відчували самі в’язні. «Я здоровий. 
Працюю і думаю про вас, чого і вам бажаю», -  такою 
була формула, яка мала би задовольнити табір. «Кожен 
день минає повільно, і я лічу хвилини, коли знову вас 
побачу», -  писали в’язні, намагаючись одним коротким 
реченням приблизно натякнути на свої муки. «Лежав у 
лікарні, але вже почуваюся добре». «Надішліть трохи 
цибулі, бо тут, на Півночі, її мало». «Я ж ніколи не 
працював у лісі, тож мушу вчитися всього від початку». 
Такі речення, на вигляд суто розповідні і байдужі, мали 
слугувати людям на свободі, які вміють читати, джерелом 
усієї інформації про життя в таборі.

В бараку лісорубів у мене був знайомий козак з 
Дону, Памфілов, який звик у свята читати мені листи від 
сина. На їх підставі поставала барвиста історія -  тим 
цікавіша, що в середині 1941 року вона знайшла у таборі 
свій несподіваний епілог.

У старого козака в Червоній Армії служив син, 
молодий лейтенант танкових військ, чия фотографія в 
рамочці з фольги стояла в бараку біля батькових нар. 
Про долю самого Памфілова я знав тільки те, що у 1934 
році колективізація позбавила його великого госпо
дарства на Доні і вимела на так зване вільне поселення 
до Сибіру, де він працював агрономом до 1937 року, 
коли його арештували. У Сибіру в нього померла 
дружина, а єдиного сина у віці 18 років забрали до 
війська. Це був справжній кулак із породи тих, яких 
сьогодні вже рідко зустрінеш у Росії: впертий, гордий, 
скупий, недовірливий і працьовитий, сповнений 
зневаги і люті до совєтських установ, він усім серцем
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ненавидів колгоспи і був нелюдськи прив’язаний до 
спогадів про свою колишню землю. Попри те він 
працював у бригаді, як мало котрий в’язень, з такою 
самовідданістю і завзяттям, ніби корчував власний ліс. 
У таборі його часто ставили за приклад, забуваючи, що 
в основі цієї працьовитості лежали дві причини: 
неправдоподібно міцний організм -  вузлувате, жилаве 
тіло, обтягнуте шкірою, від якої відскакував кинутий 
згори ніж, здавалося, було витесане з найтвердішого 
дуба -  і бажання побачити ще перед смертю сина. 
Памфілов любив молодого Сашу абсолютно тваринною 
любов’ю. Часто після роботи він лягав на нари, 
годинами вдивлявся у поставлену поряд фотографію, 
торкаючись її покрученими від старості пальцями, і 
вкладав у свій погляд стільки самозабуття і туги, що 
несподівано діткнутий ніби прокидався з глибокого сну. 
Гамуючи природну помисливість, Памфілов глибоко 
вірив, що чесною працею врешті-решт заслужить собі 
на свидание з сином.

Цієї прив’язаності не послаблювало навіть те, що 
його любов не була цілком взаємною. Листи Саші -  які 
ми знали майже напам’ять, бо старий Памфілов читав 
нам їх по кільканадцять разів -  були короткі, стримані і 
кмітливим слухачам могли нагадувати фраґменти 
«політграмоти». Саша тішився, що батько здоровий і 
працює, повідомляв про успіхи у своїй військовій 
кар’єрі, вставляв кілька фраз про щасливе життя в 
Совєтському Союзі і доручав батька справедливості 
вироків нашей социалистической родини. Старий 
Памфілов повільно читав перший і другий абзац, 
пробігав із ноткою роздратування третій і довго 
смакував останній, зосереджено розжовуючи кожне 
слово. «Бачите, -  пояснював він нам із запалом і легким 
замішанням, -  оце з обов’язку, а це від серця. Нічого 
собі -  справедливість совєтських вироків! Богові, Богові 
віддає мене в руки Сашенька, синочок мій єдиний». А 
потім: «Не замінять хлопцеві душу, хоч би сам диявол
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взявся до роботи. Я його виховав, донський козак 
Памфілов, господар на власній землі». Про нього так і 
говорили в таборі: «зтот старий хозяин Памфилов», а 
молодого Сашу знали з листів і розповідей принаймні 
кільканадцятеро в’язнів. Та не всі були так впевнені, 
як батько, що «хлопцеві не замінять душу». Адже до 
інших в’язнів теж приходили листи, але в них жодного 
слова про социалистическую родину не було. І Памфілов, 
певно, сам відчував, що справа не така проста, якщо 
після кожного листа шукав підтвердження в наших очах. 
«Та ясно, Памфілов, -  говорили ми всупереч прихованим 
побоюванням, -  не замінять, не замінять. З доброго 
зерна поганий колос не виросте».

Листи Саші однак відзначалися ще й тим, що були 
дуже старими -  в основному з 1939 року. Останній, 
датований листопадом 1939-го і написаний ніби в 
поспіху, Памфілов отримав у березні 1940-го, тобто 
задовго до мого прибуття в табір. Потім настала тривала 
перерва, але Памфілов заповнював її невтомним 
перечитуванням давніх листів. Коли ми познайомилися, 
він знайшов у мені вдячного слухача, який почав читати 
друкований у журналі роман від середини, а тепер і з 
тим більшою увагою слухав перші розділи. Наша приязнь 
власне з цього й почалася, бо ж завдяки мені старі 
листи ще раз перетворювалися на свіжі.

Постійно перечитуючи поплямлені й зашургані 
листки паперу, Памфілов трохи втратив відчуття часу, і 
якось, зазирнувши йому через плече, я піймав його на 
фальшуванні дат. Але ця маска не в стані була 
приховати тривоги, яка накопичувалася в ньому, коли 
він ненадовго усвідомлював, що місяць минає за 
місяцем, а прізвище Памфілов усе не з ’являється у 
списку, раз на кілька днів приклеюваному обік поштової 
скриньки. В’язні можуть без обмежень отримувати листи, 
натомість висилати -  один на місяць; Памфілов не 
пропускав жодної нагоди нагадати синові, щоб той 
подав знак життя -  єдину річ, яка надавала сенсу його

161



власному існуванню. Однак ми -  кого він утішав і перед 
ким виправдовував Сашу, ніби тут йшлося не лише про 
батьківські почуття, а й про честь -  не були засліплені 
його власною сліпотою. Ми мовчки приглядалися до 
втомленого обличчя Памфілова, до його висохлих і 
почервонілих, мовби в них безперервно віяв пустельний 
вітер, очей, до тремтячих рук, що занурювалися в 
мішечок з листами на грудях, наче руки божевільного 
скнари, який вже не відрізняє справжні коштовності від 
фальшивих. І знали, що відганяючи розпачливим 
жестом від себе передчуття, він відганяє правду.

У березні 1941 року Памфілов нарешті отримав лист 
від сина. На ньому виднілася погано затерта цензурою 
дата: лютий 1940. Отже, він йшов близько року. Саша 
повідомляв, що тепер довший час не буде писати, бо йому 
цього не дозволять термінові справи. Але стереотипний 
абзац про могутній Совєтський Союз і нашу социалис- 
тическую родину тепер містив більше, ніж зазвичай, запалу 
і закінчувався реченням, в якому син виправдовував і 
навіть схвалював арешт батька як «прояв історичної 
необхідності». Памфілов заплющив очі й опустив на коліна 
руки, все ще спазматично стискаючи аркуш паперу. Ніхто 
з нас не сказав ані слова. Що ж тут було казати? Памфілов, 
який розумів лише, що таке земля і батьківська любов, 
ніколи б не зрозумів такого складного поняття, як 
«історична необхідність». З-під його прикритих повік 
скотилося кілька сліз. Потім він впав грудьми на нари і 
тихо прошепотів: «я втратив сина, мій син помер».

Наступного дня Памфілов не вийшов на роботу і 
відразу ж потрапив до ізолятора. Він пробув там три 
доби на скоринці хліба й воді; це його скорило, і він 
знову почав виходити до лісу, але вже не працював 
так, як колись. З лісу повертався мовчазний, зболілий, 
словом ні до кого не озивався, а його сусіди по нарах 
розповідали, що однієї ночі він допізна сидів біля пічки, 
аж врешті підвівся з лавки, зняв із шиї мішечок і кинув 
його у вогонь.
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У квітні через Єрцево пройшов єдиний етап 
совєтських офіцерів і солдатів з финского плена, які 
дістали десятирічні вироки за те, що здалися фінам. 
Мене того дня не було в зоні, але коли під ранок ми 
повернулися з бази, Дімка схвильовано розказав нам, 
що серед них був Саша Памфілов. Приїхавши до табору 
вранці, він довідався, в якому бараку мешкає старий 
Памфілов, і ліг на його нари. Він, звісно, знав, яке 
враження справив на батька його останній лист, бо коли 
старий козак повернувся з лісу, Саша зіскочив з нар і 
почав боязко відступати в напрямку стіни. Памфілов 
зблід, похитнувся, випустив з рук порожній казанок і з 
непритомним блиском в очах пішов за ним. «Памфілов, -  
крикнули в’язні з нар, -  нагадай йому, що таке батькова 
рука!». Але Памфілов раптом сів на лавку, опустив 
голову, ніби заслаб, і в цілковитій тиші барака 
прошепотів: «Синку, синку мій дорогий...

Вони пролежали поряд на нарах цілу ніч, а 
наступного дня Саша етапом пішов на Няндому. Потім 
ми знову щоденно бачили старого Памфілова, 
працьовитого і терплячого, так, мовби він був вдячний 
таборові за те, що той помирив його з сином.

Під вечір, коли наближався час головного прийому 
їжі, ми розходилися по бараках і вже рідко виходили з 
них назад до знайомих. Останні години світлового дня 
минали у нас за оповідками і розмовами у своїх бараках. 
Ми лежали на нарах ближче один до одного, ніж завжди, 
вслухаючись у чиюсь розповідь або розмовляючи 
пошепки, в атмосфері інтимності, яку створювала 
неволя, коли щоденна боротьба за побут не зводить 
поміж в’язнями стіни недовіри й інстинктивної ворожості.

О цій порі в нашому бараку було приємно і майже 
по-домашньому. Під глиняною черінню, на якій 
сушилися онучі і валянки, потріскував вогонь, кидаючи
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тремтливі відблиски полум’я на поорані обличчя в’язнів. 
На столах грали в доміно чи кості, а з кутків і нижніх нар 
лунали заглушені сотнями голосів звуки гітар і 
гармошок. Здавалося, навіть голод не нападає на своїх 
жертв у цей день. На всіх обличчях вимальовувалося 
полегшення, мовби раптом вихори заметілі злетіли 
вгору клубами снігу і, різко зіткнувшись над дахами 
бараків, залишили внизу мертве поле якщо не вічного 
спокою, то принаймні короткого перепочинку.

Упродовж кількох вихідних днів поспіль щонайменше 
половина нашого барака уважно і без жодних ознак 
нудьги слухала розповіді фіна з 42-ї бригади Русто 
Карінена про його невдалу спробу втечі з табору взимку 
1940 року. Карінен нелегально прибув до Росії у 1933- 
му. Як кваліфікований слюсар він відразу знайшов 
добре оплачувану роботу в Ленінграді, де непогано 
вивчив російську і пробув на волі до чистки після 
вбивства Кірова. Його звинуватили утому, що він привіз 
із Фінляндії таємні інструкції для змовників. Важко 
вигадати більш неправдоподібне звинувачення, 
оскільки слідство у справі про вбивство Кірова, хоча й 
потягнуло за собою хвилю арештів та до сьогодні 
деякими дослідниками совєтських проблем вважається 
справжнім джерелом Великої Чистки 1936-37 років, так 
і не закінчилося відкритим процесом, і навіть існують 
серйозні припущення, що ленінградський студент 
Ніколаєв застрелив Кірова із суто особистих причин. 
Проте Карінен, робітник інтеліґентний, вельми начитаний 
і життєво досвідчений, за кілька місяців безперервних 
нічних допитів зорієнтувався, що техніка совєтського 
слідства спрямована не так на встановлення правди, 
як на компромісну угоду у виборі по змозі відповідної 
для звинуваченого брехні. Відтак він погодився 
фігурувати як емісар закордонної терористичної 
організації за умови, що від нього не вимагатимуть 
точних даних про керівництво у Гельсінкі і контакти в 
Ленінграді. Таким чином, його зізнання підтвердило

164



звинувачувальний акт, не подаючи жодних подробиць, 
адже Карінен заявив, що не виконав дорученого йому 
завдання. Попри загалом мудрі міркування, фінський 
комуніст все-таки прорахувався -  саме у цьому дрібному 
факті. Те, що для нього було компромісною фікцією, яка 
позбавляла його зайвих страждань у ситуації, коли про 
звільнення не можна було й мріяти, для слідчого 
перетворилося за кілька днів на вирваний з такими 
зусиллями клапоть правди і вихідний пункт нового 
розслідування. Цього разу Карінен не згодився ступити 
ані на крок далі, що більше -  почав відмовлятися від 
попередніх зізнань. У січні 1936 року він провів три тижні 
у камері смертників, а в лютому йому геть несподівано 
зачитали заочний вирок, що засуджував його на десять 
років. З таборів у Котласі Карінен прийшов етапом до 
Єрцева в середині 1939 року.

Про його спробу втечі з табору під час російсько- 
фінської війни серед в’язнів ходили леґенди. Кожен 
в’язень в періоди трохи кращого самопочуття «планує» 
втечу з табору і намагається залучити до неї найближчих 
співтоваришів. Однак у цих «планах» більше наївного 
самообману чи пошуків ілюзорної надії вижити, ніж 
справжніх шансів і приготувань. Особливо серед нас, 
польських в’язнів, проекти втеч були винятково 
популярними. Окрім самого життя в таборі, нас мучила 
також вимушена бездіяльність, думка про те, що десь 
далеко, на екзотичних для польського вуха фронтах 
далі триває війна. Ми дуже часто збиралися в одному з 
бараків у гроні довірених осіб, щоб обговорити деталі 
втечі, зносили знайдені на роботі шматки заліза, старі 
коробки й уламки скла, з яких нібито можна було 
змайструвати провізорний компас, ділилися почутими 
відомостями про околиці, про відстані, про кліматичні 
умови і географічні особливості Півночі -  і нікого з нас 
ніколи не знеохочувало усвідомлення, що ми, як діти, 
розігруємо битви олов’яними солдатиками. А радше ми 
відчували сміховинність наших починань, але не мали
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відваги вголос зізнатися в цьому. У царстві фікції, куди 
нас привезли із заходу сотні товарних потягів, кожна 
зачіпка за власну фікцію мала у собі щось зміцнююче. 
Врешті-решт, якщо приналежність до неіснуючої 
терористичної організації може бути злочином, вартим 
десятилітнього ув’язнення, то чому спиляний цвях не 
міг стати стрілкою компаса, обрізок дошки -  лижею, а 
покритий рисками і крапками уривок паперу -  мапою? 
Я навіть пам’ятаю професійного унтер-офіцера 
кавалерії з Білостока, який посеред шаленіючого о 
таборі голоду знайшов у собі досить сили волі, аби 
щодня відрізати від порції хліба тонку скибку і, 
висушивши її над пічкою, ховати до мішечка у нікому не 
відомому місці в бараку. Коли ми через кілька рокі9, 
зустрівшись у війську в іракській пустелі, згадували за 
пляшкою в наметі табірні часи, я по-дружньому 
пожартував з його «плану» втечі. «Не смійся, -  відповів 
він серйозно, -  я пережив табір завдяки надії на втечу 
і пережив трупарню завдяки заощадженому хлібові. 
Людина не може жити, не знаючи, навіщо живе».

Розповідь нашого фінського товариша не була 
надто повчальною з погляду технічних подробиць, але 
ми завжди слухали її, затамувавши подих, ніби черпаючи 
з його відчайдушного кроку сили, щоб витримувати далі. 
В куті барака, де він сидів і розказував, звісивши ноги 
з верхніх нар, панувала цілковита тиша, що переривалася 
тільки нетерплячими запитаннями і вигуками, які 
випереджали перебіг подій. Ми ж бо знали цю оповідь 
напам’ять, але все одно завжди слухали її з неослабною 
цікавістю. Карінен говорив повільно, досить доброю 
російською із ледь помітним іноземним акцентом, жваво 
жестикулював і кожних кілька хвилин переривався, щоб 
зробити ковток хвої. Його маленькі підпухлі очі, 
здавалося, ще й тепер вишукують напрямок у самотній 
мандрівці через засипану снігом архангельську тайгу.

Він вирішив утекти, коли російсько-фінський 
конфлікт із короткої збройної сутички перетворився на
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затяжну позиційну війну. Він не міг точно сказати, що 
ним керувало -  чи якийсь залишковий патріотичний 
рефлекс, чи надія, що воєнні дії порушили пильно 
стережений кордон і з російського боку. Адже він добре 
знав прикордонні території, відколи переправлявся на 
свою прибрану батьківщину, тож головне було пробратися 
вдень лісами, ночуючи поблизу натраплених дорогою 
сіл, кількасот кілометрів між Білим озером і південним 
берегом Онезького, так щоб дістатися північного краю 
Ладозького озера, який майже навпростець веде до 
фінського кордону. У лісовій бригаді, де він на той час 
працював, про його намір знали тільки чотири в’язні з 
його ланки. Він рушив у дорогу під час обідньої перерви, 
ніким, за винятком найближчих товаришів, не зауважений. 
Якщо конвоїр помітить його відсутність щойно увечері, 
перераховуючи бригаду перед поверненням до зони, 
він виграє близько п’яти годин, протягом яких відійде 
від місця праці щонайменше на п’ять кілометрів, а від 
табору -  на одинадцять. Того дня він одягнувся тепло -  
під ватяне в’язничне вбрання натягнув усю білизну, яку 
мав, і одяг з волі, в якому міг би з’являтися у зустрінутих 
на шляху селах. У мішечку він мав кількадесят чорних 
сухарів, кусень сала, подарований йому співв’язнем, 
пляшку олії, куплену за пару черевиків у вільнонай
маного службовця, і кілька цибулин; у кишені -  близько 
двохсот рублів, походження яких він так і не відкрив, 
та кілька коробок сірників. Компасом йому слугувало 
глибоке переконання, що «достатньо йти в західному 
напрямку: зранку спиною, а увечері лицем до сонця».

Перші кілька годин він йшов швидко, не зупиняючись 
навіть для того, щоб угамувати спрагу: лише згортав на 
марші сніг із пеньків і зволожував ним пересохлі губи. 
Під вечір він почув далеке, приглушене відлуння кількох 
пострілів. Як він здогадався, конвоїр стріляв на сполох, 
але йому здавалося малоймовірним, щоб того почули 
в таборі. Отже, він мав перед собою цілу ніч, бо погоня 
не могла вирушити до світанку. Однак із настанням

167



темряви він втратив відчуття напрямку. Тому вибрав собі 
місце у великій вовчій ямі, викопав у снігу заглиблення 
завбільшки з людину, густо накрився зверху гілками і, 
зіщулений, просидів так цілу ніч. На самому дні своєї 
ями, поміж розчепіреними ногами, він розклав маленьку 
ватру і підтримував її жар, то дмухаючи в неї з усієї сили 
легень, то прикриваючи її згори скоцюрбленими руками. 
Він не спав, але й відчуття реальності також не мав. 
Зима того року була люта, морозна: він втягував повітря 
в легені колючими ковтками, а товстий шар Снігу по 
боках, дах із галузок, ліниво тліючий вогник ватри, 
подвійний одяг і власне дихання давали йому 
необхідний мінімум тепла, щоб витримати. І хоча на волі 
він був уперше за п’ять років, її смаку не відчував -  
зачаєний, напружений, уважно вслуханий у таємничий 
подув лісу. Йому здавалося, що це сон, коли він 
обережним рухом відривав примерзлу спину від снігу і, 
западаючи в коротку гарячкову дрімоту, будився від 
власного крику, наче перевертався з боку на бік на 
твердому покритті нар. Кілька разів він вставав зі свого 
місця, щоб розпрямити кості і поплескати себе 
закляклими руками. У певний момент -  мабуть, близько 
до світанку -  йому раптом здалося, що він чує гавкіт 
собак і якісь голоси. Він напружив усе тіло для стрибка, 
•але все затихло. Довкола була ніч -  непроникна, густа, 
крижана і ворожа -  ніч без меж і порятунку. З галузок 
дерев падали клапті снігу, вдаряючись об землю, як 
тупіт погоні. Він відчув себе жахливо самотнім і якусь 
мить думав про повернення.

На світанку він виповз із своєї криївки, вмив лице 
снігом, вичекав, поки небо проясниться настільки, щоб 
можна було зрозуміти, звідки сходить сонце, і вирушив 
у протилежний бік. Він волочився повільно, його боліли 
кості, тіло вперто не хотіло розігріватися, він навперемін 
відчував гарячку і голод. Допіру близько полудня вийняв 
з мішечка один сухар, полив його рослинним жиром і 
відрізав кривим ножиком шматочок сала -  це була
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денна норма, яку він. визначив собі перед втечею, 
розраховуючи весь запас на тридцять діб. День був 
гарний, сонце, хоча й біло-рожеве від морозу, 
здавалося, будить природу до життя. Тепер він йшов 
жвавіше, дихаючи на повні груди, вдивляючись у 
зеленкаві обриси гілок під товстим шаром снігу. Він 
оминав поляни, на яких велетенські архангельські 
ялини, вирвані з твані північним вихором, стирчали в 
небо розчепіреними костомахами коренів, обліпленими 
замерзлим болотом, наче простягали з найглибших 
нутрощів землі мертві руки з облізлою гнилою плоттю. 
Довгою жердиною він промацував перед собою дорогу, 
щоб уникнути буреломних ям і мисливських пасток. 
Щогодини призупинявся, уважно вслухаючись, але 
погоні не було. Схоже, пси згубили слід; за легкої ходи 
валянки не залишали у сипкому і сухому снігу жодних 
відбитків.

Цього вечора в його серці оселилася надія і, знову 
викопавши криївку в засипаній снігом ямі, він розпалив 
у ній більший, ніж попереднього разу, вогонь. Також 
вперше, близько півночі, він провалився у нервовий 
сон і прокинувся щойно на світанку. Його план 
передбачав наближення до людських осель через 
тиждень маршу, на відстані щонайменше ста кілометрів 
від табору. На четвертий вечір, звично копаючи свою 
криївку і закидаючи її зрізаними гілками, він раптом 
зауважив на горизонті заграву, а потім блискавичне 
вістря прожектора, яке пробило заслону неба і миттєво 
повернулося назад. Він стерп від жаху: це означало, 
що десь поблизу є табір. Цієї ночі він взагалі не 
розпалював вогнища і мало не замерз до смерті, сидячи 
на снігу в куфайці, натягненій на голову, втягнувши руки 
в рукави і спершись ногами на підкладену гілку. Вранці 
він останнім зусиллям волі підвівся зі свого снігового 
крісла, ледве випрямив кості і почав повільно розтирати 
снігом відморожені частини тіла. В дорогу він вирушив 
дещо пізніше, втішаючи себе, що минає один з останніх
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лагпунктов -  може, Няндому? -  на відстані кількадесяти 
кілометрів від Єрцева. Однак його не відпускало почуття 
неспокою і, незважаючи на свою сонячну заповідь, він 
узяв курс на північний захід, убік від місця, з якого 
попереднього вечора вдарило світло прожектора. Він 
йшов дедалі повільніше, спотикаючись і падаючи, 
насилу проковтнув свою звичну денну порцію, прикладав 
до розпашілого чола снігові компреси. Він занепав 
духом і, хоча точно цього не пам’ятав, йому здавалося, 
ніби з його очей течуть сльози -  попри те, що він не 
плакав. Довкола панувала тиша, кожен крок бубнявів і 
вибухав безконечною луною. Він раптом так злякався 
своєї самотності, що вперше за шість років заговорив 
сам до себе фінською. Для цього монологу йому швидко 
забракло тем і слів, тож він лише повторював ще давніші 
і ще довше не вживані слова -  слова молитви, яку 
запам’ятав у дитинстві.

Переконавшись, що увечері на обрії не видно 
жодної заграви, він знову розпалив більшу ватру і 
проспав цілу ніч, прокидаючись, коли полум’я пригасало. 
Встав він із почуттям дивного роздвоєння: був собою і 
не був, пам’ятав, що втік, а здавалося, що йде на роботу, 
відчував гарячку і цілковите заціпеніння всього тіла, 
знав, що має робити, і водночас ішов уперед, як людина, 
занурена у сомнамбулічний стан. Одне було певним: того 
дня він геть забув про напрямок і йшов куди очі світять. 
Пополудні сів піддеревом і відразу заснув. Прокинувся 
уночі, пройнятий безмежним страхом; він голосно 
крикнув -  йому здавалося, що хтось відповів. Він 
зірвався з місця і побіг, але за кілька кроків спіткнувся, 
упав обличчям у сніг і якийсь час так лежав, потім 
повільно підвівся і спробував упорядкувати думки -  
нав’язливо поверталася лише одна: що за всіляку ціну 
він мусить розпалити вогонь. Це була шоста ніч його 
втечі. Біля вогнища він трохи відійшов і прийняв 
рішення, що тільки-но почне світати, він мусить пошукати 
якоїсь людської оселі, щоб відпочити і перележати
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хворобу. Наступного дня зранку він з’їв сухар зі шматком 
сала і знову рушив у дорогу, зовсім не зважаючи на 
напрямок. Пізно пополудні далеко за лісом він побачив 
кілька хвостів диму. Він йшов усе швидше, усе 
нетерплячіше, але тільки під вечір на краю галявини 
загорілося кілька вогників. Не знімаючи в’язничного 
одягу, він увійшов до першої від краю хати, і тут, на лавці 
коло печі, по-справжньому втратив свідомість.

Село, до якого по семи днях блукання дійшов 
Карінен, лежало на відстані близько п’ятнадцяти 
кілометрів від єрцевського табору. Селяни відвезли 
його до Єрцева, а звідти охорона забрала до ізолятора, 
де його непритомного так збили, що протягом трьох 
місяців він боровся зі смертю, а потім ще два місяці 
лежав у лікарні. Говорили, що Самсонов взагалі не 
висилав погоні, знаючи, що Карінен або пропаде в лісі, 
або прийде назад до табору, і справді -  прийшов. «Від 
табору, друзі, неможливо втекти, -  завжди закінчував 
свою розповідь Карінен, -  свобода не для нас. Ми 
прикуті до табору на все життя, хоч і не носимо ланцюгів. 
Можемо пробувати, блукати, але врешті-решт поверта
ємося. Така доля. Проклята доля». «Не нарікай, Русто 
Петрович, -  втішали його схвильованими голосами 
в’язні, -  вартувало. Як-не-як, тиждень свободи і п’ять 
місяців лікарні». «Це правда, -  сумно відповідав він, -  
але втекти неможливо. Тут наше життя, братцьі, тут наша 
погибель. Навіть сама воля проти нас, то як тут втікати?»

Ходімо спати, -  говорили в’язні, дивлячись один 
на одного застиглими поглядами, -  закінчується 
вьіходной день. Завтра опять на работу.

і вже за мить, як переказуваний усе далі в’язничний 
пароль, пошепки переходили нарами з уст в уста ці 
пронизливі слова, жаху яких не зрозуміє той, хто не був 
У совєтському таборі: ЗАВТРА ОПЯТЬ НА РАБОТУ.
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Частина друга

Голод

З моїх табірних спостережень випливає, що жінки 
значно гірше переносять фізичний і сексуальний голод, 
ніж чоловіки. Відтак простий закон табірного життя 
твердив: ламаючи фізичним голодом жінку, яка 
впирається, можна задовольнити обидві 'її потреби 
разом. Я кажу про це без тіні цинізму. Якщо взагалі є 
якийсь сенс згадувати все те, що діялося під час 
останньої війни в Європі, то нам треба забути на хвилю 
про загальноприйняті принципи моралі, якими жили 
наші діди і батьки в другій половині дев’ятнадцятого 
століття та в перші десятиліття двадцятого, коли, 
здавалося, на наших очах втілювався позитивістський 
міт прогресу. Ортодоксальні марксисти стверджують, що 
абсолютної моральності взагалі не існує, оскільки все, 
що відбувається з людиною, зумовлене її матеріальним 
становищем. Це означало б, що кожна епоха, кожна 
країна і кожен суспільний клас створюють свою власну 
моральність або що всі три чинники разом творять те, 
що називається неписаним кодексом людської 
поведінки в даному місці на землі. Німецький і 
совєтський досвід до певної міри підтверджують це 
припущення. А саме: виявилося, що нижньої межі 
інстинктивної пристосовності й витривалості людського 
тіла, до якої ми досі звикли розраховувати на силу 
характеру чи свідомий вплив духовних цінностей, 
просто не існує; інакше кажучи, немає такої речі, якої б 
людина не зробила з голоду і болю. Ця «нова 
моральність» уже є не кодексом порядної людської 
поведінки, а кодексом вмілого поводження з людьми, і 
зуби цієї традиції, яка сьогодні вищирила гострі ікла, 
прорізалися ще за часів іспанської інквізиції. Не
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іґноруймо цього факту занадто поспішно. Спільним для 
обох цих течій є переконання, що залишена сама на 
себе людина -  без віри в об’явлену систему духовних 
цінностей чи накинену систему цінностей матеріальних -  
це безформна купа гною. Генетична революція 
Лисенка перевернула споріднені по суті тенденції, які 
вже були в католицькій церкві. Там людина гине в 
безодні гріха і вічних муках, якщо на неї не зійде світло 
надприродної благодаті, тут стає тим, чим її зроблять 
штучно змінені природні умови; однак і тут, і там вона є 
безвільним предметом у чиїхсь руках, і лише від 
попереднього формулювання мети її життя на землі 
залежить, чи на купі гною виросте бажаний екземпляр 
біологічної селекції, чи благословенна квітка людської 
душі. Я особисто не належу ані до людей, яких 
моторошний воєнний досвід змусив приєднатися до 
«нової моральності», ані до тих, хто вбачає у цьому 
досвіді ще один доказ того, якою крихкою істотою є 
людина в руках Сатани. Я багато разів переконувався, 
що в людських умовах людина є людяною, і вважаю 
жахливим нонсенсом нашого часу спроби судити її за 
вчинками, здійсненими в нелюдських умовах: це все 
одно, що міряти воду вогнем, а землю -  пеклом. Але 
ось у чому річ: якщо я хочу об’єктивно описати 
совєтський табір, то мушу зійти до найглибших кіл пекла 
і не шукати всупереч фактам людей там, де з дна Лети 
на мене дивляться обличчя померлих і, можливо, ще 
живих товаришів, спотворені хижою гримасою загнаних 
мисливцями звірів -  дивляться і посинілими від голоду 
й страждання губами шепчуть: «Розкажи всю правду, 
якими ми були, розкажи, до чого нас довели».

На захист жінок, може, варто все-таки додати, що 
табірна мораль -  як, зрештою, кожна мораль -  
витворила і своє власне лицемірство. Так, наприклад, 
нікому би на думку не спало звинувачувати у чомусь 
молодого хлопця, який заради покращення своєї долі 
став коханцем старої лікарки, але гарна дівчина, яка з
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голоду віддавалася бридкому дідуганові, з хлеборезки 
була, ясна річ, блядью. Ніхто не підважував як 
«проституювання» золоте правило мало не всіх 
бригадирів і техніків щомісячно віддячувати Третьому 
відділу доносами за свої посади, але жінка, яка 
виходила за зону до начальника, була «проституткою», 
і то найгіршого штибу, бо порушувала солідарність 
в’язнів у ставленні до вільних. Було цілком природною 
річчю, що новоприбулий в’язень віддавав бригадирові 
рештки свого одягу з волі, щоб дістати певну поблажку 
під час розподілу праці і нарахування виконаної норми 
(від чого залежав розмір табірного пайка), але дехто 
обурювався, коли нещасна дівчина, яка згиналася під 
вагою сокири в лісі, віддавала йому першого чи другого 
вечора все, чим володіла, тобто власне тіло. Зрештою, 
це лицемірство найчастіше залежало від характеру 
дотабірних зв’язків середовища. Той, хто крав хліб у 
свого товариша, скоріш за все згинув би під ножами 
урок, які загалом були найвищими законотворцями і 
суддями у галузі табірної етики. Але серед поляків 
відомий був один ксьондз, який ховав свій душпастир- 
ський сан під лахміттям в’язня. За сповідь і розгрішення 
він брав 200 грамів хліба (тобто на 100 грамів менше, 
ніж старий узбек, який ворожив по руці) і ходив по своїй 
парафії в ореолі святості. Замислюючись над причинами 
цього складного і прикрого явища, я доходжу висновку, 
що в кожному великому скупченні людей існує 
підсвідоме бажання прибити до ганебного стовпа 
«громадської думки» схоплених на гарячому жертв, щоб 
у такий дешевий спосіб трохи вибілитися самому. Жінки 
чудово підходили на цю роль, бо рідко мали шанси 
торгувати ще чимось, крім власного тіла, а до того ж 
несли на собі з волі до табору тягар загальноприйнятого 
морального шахрайства, згідно з яким чоловік, що бере 
жінку по кількох годинах флірту, зазвичай вважається 
хвацьким спокусником, а жінка, що віддається відразу 
після знайомства, вважається розпусницею. Власне, для
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росіян, звиклих до «шлюбів за п'ять рублів» і копуляції, 
здійснюваної на зразок задоволення фізіологічних 
потреб у публічних туалетах, це насправді не було вели
кою проблемою і радше слугувало предметом жартів з 
рівноправності жінок за нового ладу, але в’язні-іноземці 
(не виключаючи комуністів) не раз заламували руки над 
«загальним занепадом моральних звичаїв у Росії». Так 
чи інак, правдою є те, що голод найчастіше ламав жінок; 
після ж такого зламу вже не існувало перешкод на 
похилій площині, якою вони скочувалися на саме дно 
сексуальної ницості. Деякі з них керувалися при цьому 
не лише сподіванням покращити свою долю чи знайти 
впливового опікуна, а й надією на материнство. Не слід 
розуміти це надто сентиментально. Справа в тому, що 
вагітні жінки у таборі звільняються від роботи на три 
місяці перед пологами і на шість -  після народження 
дитини. Шість місяців -  це був термін, передбачений 
для вигодовування дитини до стану, коли її можна було 
відібрати у матері і відвезти в невідомому напрямку. 
Материнський барак у Єрцеві завжди був заповнений 
вагітними жінками, які зі зворушливою серйозністю 
пхали перед собою невидимі візки своїх надутих 
животів, поспішаючи на кухню по юшку. Натомість про 
почуття, про справжні почуття важко щось сказати, коли 
любов’ю доводиться займатися на очах у співв'язнів 
чи, в найкращому випадку, на складі старого одягу -  
на просяклому потом, смердючому табірному шматті. 
Минуть роки -  і від усього цього в пам’яті залишиться 
відчуття огиди, як від порпання в мулі спущеного ставка, 
глибока відраза до себе і до жінки, яка здавалася 
колись такою близькою...

Через кілька тижнів після мого приїзду до табору -  
якщо мене не зраджує пам’ять, у січні 1941 року -  
етапом із в’язниці прийшла молоденька полька, донька 
офіцера з Молодечна. Вона була по-справжньому 
гарною: струнка і гнучка, як колос під вітром, зі свіжим 
дівочим личком і маленькими грудьми, ледь помітними
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під темно-синьою гімназійною уніформою. Складене з 
урок журі оцінило молоду кобилку дуже високо і відтоді 
називало її -  очевидно, для загострення свого 
пролетарського апетиту -  «ґенеральською дочкою». 
Однак дівчина трималася чудово: виходила на роботу 
з гордо піднесеною головою і прошивала блискавицями 
гнівних поглядів кожного чоловіка, який насмілювався 
до неї наблизитись. Увечері поверталася до зони трохи 
покірніша, але й далі неприступна і скромно гордовита. 
Прямо з вахти вона йшла на кухню по юшку і вже не 
виходила з жіночого барака після смеркання. Отже, 
видавалося, що в пастку нічних ловів вона так легко 
не потрапить, а можливість зламати дівчину голодом на 
роботі ускладнював той факт, що її призначили у змішану 
56 жіночо-інвалідську бригаду, яка перебирала овочі 
або латала мішки на продовольчій базі. (Щоправда, 
в’язні з 56-ї не мали доступу до наших крадіжних джерел, 
але їхня праця була відносно легкою). Я ще тоді не 
настільки знав табір, щоб могти передбачити, чим 
закінчиться ця неоголошена війна, тому без вагань 
побився об заклад на півпайки хліба з інженером 
Поленком, завідувачем овочевого складу на базі, що 
дівчина не піддасться. Вся ця гра збуджувала мене, так 
би мовити, у патріотичному сенсі: мені залежало на тому, 
щоб біло-червоні барви гордо залопотіли на щоглі 
переможної цноти. По семи місяцях перебування в 
таборі мені було не до жінок, і я справді схилявся 
повірити погрозам слідчого, що «жити буду, але 
переспати з жінкою не захочу». Використовуючи своє 
положення вантажника, який приятелює з урками, я 
зіграв із Поленком нечесно і, представившись дівчині 
студентом з Варшави (щоб уникнути підозри в мезальянсі), 
запропонував їй фіктивний шлюб, що в межах табірної 
етики на певний час захистило б її від облави завдяки 
своєрідному iusргітае noctis?. Не пам’ятаю вже, що вона

* Право першої ночі (лат.).
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відповіла, але, здається, щось у дусі «як ви смієте», і я 
махнув рукою. Поленко перевів її на овочевий склад і 
уважно слідкував, щоб вона не крала підгнилі морквини 
і солоні помідори з діжок. Більш-менш через місяць 
після закладу він прийшов увечері в наш барак і без 
слів кинув на мої нари подерті жіночі труси. Я також 
мовчки відважив йому рівно половину хлібної пайки.

Відтоді дівчина цілком змінилася. Вона не квапилася, 
як колись, по юшку на кухню, а, повернувшись із бази, 
ганяла по зоні до пізньої ночі, як навіжена березнева 
кішка. ЇЇ мав хто хотів: під нарами, на нарах, у підсобках 
техніків, на складі одягу. Зустрічаючись зі мною, вона 
завжди відвертала голову і конвульсивно стискала губи. 
Лише одного разу, коли я випадково зайшов до складу 
на базі і застав її на купі картоплі з бригадиром 56-ї, 
горбатим виродком Левковичем, вона вибухнула 
спазматичним плачем і, повертаючись увечері до зони, 
тамувала сльози двома маленькими кулачками. Я зустрів 
її 1943 року в Палестині. Це була вже зовсім стара жінка. 
Втомлений усміх на поморщеному лиці відкривав 
щербини у спорохнявілих зубах, а просякла потом 
полотняна сорочка тріскала від обвислих грудей, 
великих, як у матері-годувальниці.

В Єрцеві всі знали іншу історію -  не тому, зрештою, 
що вона була винятковою чи рідкісною, а тому, що її 
героїня досить довго, як на табірні звичаї, чинила опір. 
Цього разу йшлося про кучеряву Таню, співачку 
московської опери, яка заплатила десятилітнім вироком 
за кілька непередбачених програмою танців на балу 
для закордонних дипломатів. Як «політично підозрілу» 
її відразу скерували до бригади лісорубів. Що ж ця 
вишукана дівчина з тонкими, ніжними руками могла 
робити в лісі? Хіба що підкидати гілки до вогнища, якби 
натрапила на людяного бригадира. Але на свою біду 
вона сподобалася ницому урці Вані, тож велетенською 
сокирою очищувала повалені ялини від кори. Плента
ючись у кількох метрах позаду бригади рослих хлопців,

178



вона поверталася вечорами в зону і рештками сил ішла 
до кухні по свій «перший казан» (400 грамів хліба і дві 
тарілки найрідшої юшки -  нижче 100% норми). Було 
видно, що її лихоманить, але лекпом (помічник лікаря, 
щось на зразок фельдшера) дружив з Ванею і нізащо 
не хотів дати їй звільнення. Все це тривало два тижні; 
по закінченні цього рекордного, як на лісову бригаду, 
терміну Таня пришкутильгала увечері до барака 
лісорубів і, не дивлячись в обличчя бригадирові, тяжко 
звалилася на його нари. Вона мала легку вдачу, тож 
поставилася до справи весело і залишалася чимось 
на кшталт бригадної маркітантки аж до моменту, коли 
якась хтива начальницька лапа витягла її за волосся з 
трясовини і посадила за стіл у табірній бухгалтерії. Потім 
я чув кілька разів, як вона співала гарні російські пісні 
в бараку художественной самодеятельности, супровод
жувані глухим бурчанням: «блядь московская», яке 
долинало з бригади лісорубів. А що було б, якби вона 
перестала подобатися своєму начальнику і повернулася 
до «хлопців з лісу»?

Голод, голод... Жахливе відчуття, яке врешті-решт 
перетворюється на абстрактну ідею, сонну маячню, 
дедалі слабше підживлювану гарячкою існування. Тіло 
нагадує перегрітий двигун, що працює на підвищених 
обертах і зменшеній кількості пального -  особливо, 
коли в періоди перевантаження обм’яклі руки і ноги 
стають подібними до зношених трансмісійних пасів. Чи 
є межа впливу голоду, за якою готова до падіння 
людська гідність знову відшукує свою втрачену 
рівновагу? Немає жодної. Скільки ж то разів я сам, 
приліпивши розпашіле обличчя до обмерзлого вікна 
кухні, вижебрував німим поглядом у ленінградського 
злодія Федьки ще один черпак «рідкого»? А чи ж мій 
найкращий приятель, старий комуніст і товариш 
юнацьких років Леніна, інженер Садовський не вирвав 
одного разу в мене на спорожнілому помості біля кухні 
бляшанку з юшкою, щоб, не добігши з нею навіть до
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вбиральні, вихлебтати дорогою гарячу рідину спраглими 
губами? Якщо Бог є, хай він безжально покарає тих, 
хто ламає людей голодом.

Можливості час від часу заспокоювати голод мали 
тільки вантажники в моменти послабленої пильності на 
продовольчій базі, а також в’язні без конвою, які 
виходили на роботу за межі зони, маючи спеціальні 
перепустки. Але й за зоною було не надто добре. З вахти 
ми не раз бачили черги перед маленьким дерев’яним 
будиночком на вході до містечка. Вся охорона й 
адміністрація табору мали право щоденно купувати в 
ньому, крім звичайного пайка, два кілограми чорного 
хліба і шматок кінської ковбаси, а раз на тиждень 
півлітра горілки. В самому містечку існував, щоправда, 
ще один магазинчик, так званий спецларек, але він 
відчиняв свої двері лише для десятьох поіменно 
визначених табірних начальників. На чолі цього списку 
стояв начальник каргопольських таборів, капитан 
государственной безопасности Коліцин, за ним -  
начальник Третього відділу НКВД каргопольських 
таборів, на третьому місці фігурував начальник 
каргопольської інтендантської служби Блюмен, на 
четвертому -  начальник табору в Єрцеві Самсонов, а 
далі шість начальників головних лагпунктов. З них усіх 
я найкраще пам’ятаю Блюмена, оскільки вся продо
вольча база тремтіла від страху, щойно він приходив з 
інспекцією. Цьому опасистому кнурові з велетенським 
золотим годинником на правому зап’ясті та незліченною 
кількістю перснів на пальцях обох рук завжди 
передувала у морозному повітрі невидима хмарка 
парфумів. Говорив він мало і майже завжди те саме: 
«Надо честно работать, заключенньїе, зто вам не курорт», 
але перед моїми очима стоїть як жива його оскаженіла, 
налита кров’ю морда, коли він, зауваживши підгнилу 
морквинку за пазухою в однієї з робітниць, розірвав їй 
на грудях блузку й сорочку і відшмагав її пухкою лапою 
по щоках. Цей факт був у таборі предметом неважко
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здогадатися, яких коментарів. Той, хто не пройшов 
через совєтські табори, не може собі уявити розмірів 
антисемітизму в Росії -  ще нестримнішого й запеклішого 
через те, що його тлумили й засуджували згори. Отже, 
головна десятка була забезпечена трохи краще, і 
нерідко наш добродушний конвоїр не міг стримати 
ображеного зітхання, коли ми розвантажували 
шампанское чи конфетьі для спецларька. Знали й вони -  
там, на волі -  свою ієрархію, свої дрібні заздрощі й 
клопоти...

*

Наочно переконатися в наслідках голоду можна 
було лише в лазні, оскільки в бараках в’язні, як 
правило, спали не роздягаючись. Мала хижка завжди 
тонула у тьмяному світлі, що пробивалося крізь брудні 
шиби, і клубах пари, які підносилися з великого 
дерев’яного кадовбу з окропом. Перед входом ми 
здавали одяг та білизну на залізних обручах прожа
рюватися від вошей, а взамін діставали шматочок сірого 
мила завбільшки з камінець для гри в доміно. Через 
тридцять хвилин прожарений одяг, нанизаний залізними 
кільцями на довгу тичку, приносив з дезінфекції старий 
піп і, опустивши жердину назад, скидав його на підлогу 
в сінях. Приємно було відчути на чистому тілі тверді 
складки розігрітого полотна. Іншої форми зміни білизни 
не існувало; ми ходили до лазні приблизно раз на три 
тижні, і це були єдині моменти, коли ми милися по- 
справжньому, а не лише зволожували снігом закислі 
очі, тверді, як шкаралупа, ніздрі та замулені губи. Худий 
і напівголий вчитель із Новосибірська -  він нагадував 
індійського йога, коли затягненими мутною пеленою 
очима дивився на тих, хто купався, -  виділяв нам у лазні 
по два відра води: одне гарячої і одне холодної. Бліді 
тіні із запалими животами і грудними клітками та 
зів’ялими ґеніталіями, що звисали з продірявленого
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мішка, на покритих виразками ногах, які стирчали двома 
зламаними сірниками зі шпульки стегон, вгиналися під 
тягарем відер, сапаючи від зусиль у паркій задусі хижки. 
Вчитель з Новосибірська відігравав тут роль євнуха з 
турецької лазні, бо незмінно виконував свої функції, коли 
митися приходили й жінки. За щіпку махорки на цигарку 
від нього можна було довідатися, хто має гарні груди і 
стегна, і чи старі вже сплющилися, як заготовки під 
механічним молотом, до того, що їхні голови виростають 
прямо з потворно роздутих стегон та повикручуваних 
на подобу сучкуватого коріння ніг, і чи молоді ще 
зберегли залишки дівочої сором’язливості і виразну 
лінію плечей.

Того дня у мене хтось украв з лавки шматок мила, і 
я мимоволі люто вилаявся рідною мовою. Обік стояв 
над відерком гарячої води низький, сивіючий дідок. Він 
підняв на мене лагідні очі і запитав, важко вимовляючи 
кожне слово по-польськи:

- Ви, може, знали Тувіма?
- Особисто ні, -  відповів я, приголомшений таким 

незвичним запитанням, -  але як читач...
- Ну то помийте мені спину.
Поки я натирав його кістляву спину милом, він, 

безперервно покашлюючи, все мені пояснив. Професор 
Борис Лазарович Н. закінчив перед війною російську 
гімназію в Лодзі і після революції виїхав до Росії. З тих 
часів він пам’ятав молодшого за себе гімназиста Тувіма, 
а допіру потім довідався про нього з преси як про 
відомого польського поета. У двадцять п’ятому році пан 
Н., тоді вже професор Брюсовського інституту в Москві, 
викладач французької літератури у класі прози, привіз 
із Лодзі молодесеньку дівчину Ольгу, одружився з нею, 
прилаштував у політехнічному і через кілька років 
виклопотав для свіжоспеченого інженера-електрика 
посаду на одному з московських заводів. У 1937 році 
подружжя Н. арештували і засудили на десять років за 
ведення літературного салону в Москві, в якому
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займалися виключно польською літературою. По трьох 
роках розлуки вони випадково зустрілися в одному з 
каргопольських лагпунктов і тепер разом (небачений у 
хроніці совєтських таборів випадок) приїхали до 
Єрцева.

Того ж вечора я познайомився з Ольгою, молодою, 
гарною жінкою, яка водила повними суму й німого 
обожнення очима за своїм безпорадним чоловіком, а 
назавтра ми всі троє вже були сердечними друзями. 
Милого дідуся як забракованого робітника нещодавно 
списали на «брухт» і з карткою «першого казана» 
відіслали до трупарні; його дружину направили в 
Єрцево до 56-ї бригади на продовольчій базі, де вона 
латала мішки і перебирала гнилі овочі. Професор Н. не 
міг витримати голоду і жив думкою про їжу -  найбільшою, 
старечою пристрастю свого життя. Я не раз приносив 
йому з бази кілька печених картоплин чи шматок 
солоної трески, і лише коли він жадібно проковтував 
усе, що я непомітно вкладав йому до рук, мені 
вдавалося його розговорити. У Брюсовському інституті, 
заснованому як школа майбутніх письменників, з 
класами прози, поезії, драми і літературної критики, він 
викладав французьку прозу, в основному Бальзака. Н. 
розповідав мені про дивні повороти долі, які творчість 
Бальзака пережила в Совєтській Росії, веденій серед 
бур і штормів постійно змінними політичними курсами. 
В перші роки після революції Бальзак був загально- 
шанованим автором «Селян»; у тридцяті роки цей 
ентузіазм упав під перехресним вогнем марксистської 
критики, яка розпочала стрімкий наступ на його 
роялістично-консервативні Окопи Святої Трійці10;

10 Пол. Okopy 6wietej Trdjcy -  нині село Окопи Борщівського 
району Тернопільської області. У «Не-Божественній комедії» 
Зиґмунта Красінського назву «Окопи Святої Трійці» вжито 
на означення табору запеклих у своїх переконаннях 
аристократів.
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незадовго до Великої Чистки він знову став модним як 
неперевершений співець нуворишів, що обростають 
жирком у лавах лейб-ґвардії кожного панівного режиму. 
Пам’ятаю також, як виморений голодом дідок зі 
сльозами на очах заклинав мене -  якщо я колись вийду 
на волю -  читати тільки найбільшого російського 
письменника Гончарова, а особливо його «геніальне 
дослідження про Сервантеса». Іншого ж разу, на доказ 
дружби і довіри, він приніс номер «Интернациональной 
литературьі» і з неприхованою огидою наказав мені 
прочитати статтю якогось англійського комуніста «Упадок 
и разрушение Британской Империи».

Старий професор щиро полюбив мене і навіть, 
наважуся стверджувати, трохи вважав за свого учня, я 
ж і сьогодні -  хоч небагато міг у нього навчитися в таборі -  
із вдячністю зараховую його до числа наставників моєї 
молодості. Бувало, що після нічної зміни він, як 
нетерплячий професор семінарії, очікував мене на вахті 
і, не даючи доїсти ранкову юшку, тягнув у сонячні дні на 
маленьку лавочку поблизу дротів. Ми сідали тоді поряд 
(він тремтів від хвилювання, а я, напівживий, від втоми) 
і, задивлені в білий аркуш засніженої рівнини, 
розграфлений довгими рядами дротів і кожних кілька 
метрів перерізаний скрипковими ключами стовпів, як 
по нотах співали наш colloquium. Я мусив повільно 
повторювати все, чого навчився на попередніх лекціях; 
щойно я помилявся, старенький роздратованим 
голосом виправляв мене, а коли мені вдавалося 
переможно перемахнути через усі вовчі ями, наїжачені 
прізвищами, фактами і його улюбленими примовками, 
він ставив мені отлично, списуючи всі дрібні огріхи на 
мої очі, які злипалися після ночного труда. Іноді, на мою 
радість і гордість, наші ролі на заняттях мінялися, і 
професор уважно вислуховував про все, що діялося в 
європейській і польській літературі під час його 
перебування у в’язниці. Пам’ятаю, як його погаслі від 
марної боротьби з голодом очі на мить загорілися, а на
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обвислих щоках виступили цеглясті рум’янці, коли я 
розповідав йому про томістичну теорію мистецтва 
Марітена, з якою познайомився у Варшавському 
університеті напередодні вибуху війни. Ця ідилія тривала 
заледве три місяці. У березні 1941 року професора Н. 
відіслали етапом до Мостовиці -  і дуже вчасно, бо в 
Єрцеві починався страхітливий голод, а роздобути на 
базі навіть кілька печених картоплин ставало все 
складніше.

Перші ознаки великого голоду з’явилися наприкінці 
зими 1941 року, а навесні вже весь табір завмер і 
причаївся в очікуванні вирішального удару. Юшка на 
кухні порідшала, хліб усе частіше недоважували, зовсім 
зник оселедець, який іноді до невимовної радості 
старого Дімки додавали на третій (стахановський) 
казан. Наслідки не змусили довго на себе чекати. 
Бригади поверталися з праці усе повільнішим кроком, 
вечорами ледве вдавалося пропхатися в зоні крізь 
групки блукаючих доріжками навпомацки «курячих 
сліпців», у приймальні лазарету чекали -  заздалегідь 
приготовані до лікарського огляду -  набряклі колоди 
оголених ніг, покриті загноєними цинготними ранами, 
великі сани щодня привозили з лісу одного або двох 
непритомних від виснаження лісорубів. Вночі влада 
голоду не припинялася, навпаки, він своєю невидимою 
зброєю атакував нишком і більш прицільно. Один- 
єдиний Іганов, старий росіянин з теслярської бригади, 
до пізньої ночі молився, сховавши лице в долоні. Решта 
спала у мертвій тиші барака гарячковим сном агонії, зі 
свистом хапаючи повітря напіввідкритим ротом, 
неспокійно перевертаючись з боку на бік, марячи 
пронизливим шепотом і схлипуючи крізь сон. Мені 
самому снилися тоді еротично-людожерські сцени: 
кохання і голод повернулися до свого спільного 
біологічного кореня і визволили з найглибших 
закамарків підсвідомості зліплених із сирого тіста, 
покусаних у несамовитих оргіях жінок, що стікали
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молоком і кров’ю, обплутуючи розпашілі голови руками, 
які пахли свіжими пагонами. Облитий потом і вчаділий, 
я зазвичай прокидався, коли на відстані двох 
кілометрів від зони променистою стрілою звуку пролітав 
експрес Москва-Архангельськ. Іганов ще молився, а 
Дімка -  хоч і був попом -  приглядався до нього з 
ненависною погордою, вистукуючи дерев’яною ложкою 
свій світський часослов голоду на жорстко витягнутому 
протезі. Кілька днів тому Дімка погодився за додаткову 
тарілку юшки допомагати трьом недолугим асенізаторам 
і повертався, шкандибаючи, перед північчю мокрий і 
смердючий, як каналізаційний щур. Стара звичка 
змушувала його ще часом заглядати до відерка з 
помиями, але на чистому дні вже віддавна не було 
жодної голівки оселедця. Якось він повернувся з 
надмірно таємничою і радісною міною, після чого, 
витягнувши з-за пазухи кусень кривавого м’яса, довго 
припікав його на вигасаючому вогнищі. «Хай він собі 
молиться, -  сміявся пошепки Дімка, коли ми шматували 
зубами волокнисту печеню, -  а ми тим часом учотирьох 
хап заблуканого песика в парашу». «Звісно, -  відповів 
я, також сміючись, -  пси Господні стережуть на ланцюгах 
царство небесне, і до табору їх ніколи не занесе». В 
бараку, як у морзі, сон витискав із двох нерухомо 
закляклих рядів живих трупів усе слабші зітхання, які 
здіймался тихим плачем, наче бульбашки на поверхні 
отруєного болота.

Як заведено вважати, «біда навчить», але мені 
знадобилося аж два місяці, аби зорієнтуватися, що з 
муки, зметеної після розвантаження кожного вагону, 
можна готувати затірку, яка чудово затикала діри в 
шлунку. Відтоді ми ходили на базу з маленькими 
бляшанками, і в обідню перерву, виставивши перед 
сторожкою варту, помішували патиками на гарячій блясі 
ліки від голоду. У другій половині травня я ще більше 
удосконалив цю техніку і за півгодини до закінченням 
денної праці та повернення в зону робив у казанку
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великий заміс, щоб відразу ж після цього в найтемні- 
шому кутку, де церували мішки, обліпити тонким, рівним 
шаром тіста голі груди пані Ольги. Споряджена в такий 
спосіб, вона з божою поміччю проходила всі обшуки на 
вахті, здригаючись від одної думки про день, коли 
охоронця, який лише побіжно обмацував жінок, 
замінить подзьобана віспою наглядачка Надежда 
Михайловна. Ми зустрічалися після смерку на складі 
старого одягу і ділили варені книдлі на чотири рівні 
частини: одна для завскладом лахміття за приміщення, 
одна для Дімки і дві для нас. Буває, що і в таборі можна 
здійснити найсміливіші сни.

З Мостовиці тим часом надходили сумні новини. 
В’язні, які проходили етапом через пересильний, 
розказували мені, що старий професор умирає з голоду, 
не миється і не голиться, не виходить з трупарні, крім 
часу їжі і щоб пожебрати на помості перед кухнею, часто 
зазнає нападів голодного божевілля. Однак на 
брудному уривкові паперу, який пані Ольга принагідно 
отримала від нього за кілька днів до вибуху російсько- 
німецької війни, ми прочитали речення, з якого 
випливало, що його свідомість ще не цілком затьмарена: 
«Скажи, пожалуйста, Густаву Иосифовичу, -  писав він, -  
что я теперь великолепно понимаю, каким хорошим 
соцреалистом бьіл КнутГамсун».
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Нічні крики

Ми народ битий, -  казали вони, -  у нас нутрощі 
відбиті, тому й кричимо ночами.

Достоєвський, «Записки з Мертвого дому»

Хоча світло в бараках і горіло від сутінків до світанку, 
ми дуже виразно відчували наближення ночі.

Після роботи і вечірньої юшки в’язні мали ще дві- 
три години відпочинку. Проводили вони їх по-різному: 
одні, присівши зі звішеними ногами на нарах, церували 
свій зношений табірний одяг або писали листи на 
дерев’яних скриньках; інші вибиралися провідати 
знайомих; молодші йшли під жіночий барак; стахановці, 
які мали право користуватися табірною крамничкою, 
вирушали до неї, щоб перевірити, чи на порожніх 
полицях у темній кімнатці випадково не з ’явилася 
ковбаса з конини -  єдиний продукт, що виставлявся в 
таборі на продаж приблизно раз на три місяці; хворі 
готувалися до візиту в амбулаторію, а бригадири 
поспішно заповнювали останні дані для нормировщика. 
Всі ці дії мали одну спільну рису: вони незґрабно 
наслідували по-своєму життя на волі. Часто для 
проникливого спостерігача це був ніби танець тіней, які 
запозичили жести, відрухи та звички з колишнього життя 
і тим ревніше схиляються перед самою формою, чим 
менше змісту у ній залишилося. Можна було почути, як 
в’язні говорили: «Після вечері я завжди грав у шашки». 
Або: «Моя жінка завжди жалілася, що замість спати, я 
ходжу на чужий вогник. От, привьічка как привьічка, 
залишилася на все життя». Наслідування волі відбувалося, 
звичайно ж, підсвідомо, але без нього життя у таборі 
неможливо було б витримати, і ніхто з тих, кого інстинкт
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самозбереження у цей єдиний спосіб рятував від 
безнадії та розпачу, не замислювалися, перебуває він 
у світі реальних явищ чи хворобливої маячні. Можна 
сперечатися, чи такий підхід справді був єдиною 
природною формою поведінки людей, які більшу 
частину свого життя провели на волі, а не штучним 
самозахисним рефлексом мертвих заживо рабів, але 
одне залишається безсумнівним: неможливо зрозуміти 
неволі, не прикладаючи до неї навіть найвикривленіших 
і найспотвореніших мірок свободи.

Зрештою, цей опис стосується лише нечислен
них в’язнів, які, занурюючись подібно до інших у табірну 
ковбаню, все-таки намагалися видобутися з її вирів і 
глибин, розпачливо махаючи руками. Однак більшість -  
вражаюча більшість, до якої на початку і під кінець 
перебування в таборі належав і я, -  якщо й сповзала 
з нар після вечірньої юшки, то хіба лише для того, щоб 
заповнити порожнечу в шлунку літром кип’яченої води, 
що стояла в кутку кожного барака. Отож, процес 
розкладу був дивним: лінь і вимушена млявість 
прискорювали смерть, а неприродне пожвавлення 
віддаляло її на важко передбачуваний термін. Можна 
було не сумніватися, що в’язень, який, тонучи, не лише 
не здійснював найменших рухів, але й, навпаки, у нападі 
голодного шалу вливав у себе зайвий баласт окропу, 
котроїсь ночі піде каменем на дно, а назавтра світанок 
викине на мілину нар його набряклий, страхітливо 
роздутий труп. Якщо ж його оминала смерть, подібна 
до тріскання переповненого повітрям міхура, то він 
спухав поступово, потім ненадовго повертався до свого 
попереднього вигляду, щоби врешті лягти в трупарні 
поруч із такими ж, як він, обтягненими шкірою людськими 
скелетами. Цікаво, що табірна життєва дорога в’язнів, 
які захищалися від смерті бодай мінімальною рухливістю, 
була протилежною: зберігаючи впродовж кількох років 
відносно добрий фізичний стан, вони певного дня 
раптом починали пухнути і зазвичай вмирали від
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голодного набряку, коли виснажене серце вже не в 
стані було проганяти кров такими видовженими 
судинами.

У кожному разі в таборових умовах життя і праці 
навіть найскромніша дисципліна відпочинку вимагала 
від в’язня величезного зусилля волі або таких спокус, 
які були б сильнішими за смертельну втому після 
одинадцятигодинної роботи на голодний шлунок. Для 
більшості в’язнів повернення до зони і таке жадане 
протягом цілого дня вкладання на нарах були 
оманливою і самовбивчою формою зміцнення організму.

Увечері барак, спорожнілий заледве в кількох 
місцях, виглядав специфічно. На декотрих нарах в’язні 
лежали нерухомо, знявши лише черевики, і бездумно 
вдивлялися у своїх сусідів навпроти, не витрачаючи сил 
навіть на мінімальний рух рукою чи ногою; на інших у 
безладних напівлежачих позах збиралися маленькі 
групки співрозмовників, і саме вони надавали 
баракові характеру лікарні, де навіть у вільні від 
медичних процедур години говорять тільки дуже 
притишеним шепотом; гості з інших бараків збиралися 
зазвичай або біля пічки, або на нарах тих, до кого вони 
прийшли, і як єдині повністю одягнуті виглядали, наче 
здорові, що відвідують хворих знайомих. Постійно 
увімкнене світло кількох жарівок реалістично, але 
зовсім не страхітливо увиразнювало цю картину. Було 
уній щось від спокою, полегшення, паруючої втоми і 
смутку вимушеної ізоляції. Здавалося, елемент 
тимчасовості розраджує атмосферу барака. Спалахи 
вогню, який горів у печі, матовими рефлексами 
відбивалися у шибах вікон -  білих зсередини і 
кришталево чорних іззовні. Дивлячись від дверей, 
нагромаджене на нарах лахміття можна було сприйняти 
за неприбрані постелі, а онучі, які сушилися на 
глиняному бовдурі печі і на мотузках, протягнених між 
вертикальними підпорами стелі, -  за свіжовипрану 
білизну. Тож вигляд барака не був страшним. Страшним
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був вигляд його мешканців, якщо рухатися від дверей 
усе далі вглиб і перехоплювати дорогою погляди, в яких 
тінь смерті, мов у відділенні для невиліковних хворих, 
уже готувалася злетіти на крилах ночі. Адже в’язні, які 
після повернення до зони рідко злізали з нар, дуже 
гостро відчували наближення ночі і відраховували 
очікування на неї пришвидшеним серцебиттям.

Пам’ятаю, як у перший вечір після прибуття до 
табору я ще на хвильку зайшов у барак з амбулаторії і 
зупинився, вражений виразом обличчя старигана, який 
сидів роздягнений до пояса біля пічки і залізним прутом 
порпався у вогні. Його зморщені, обвислі щоки мало не 
спадали на вилинялу мітлу бороди, відслоняючи 
величезні палаючі очі божевільного. Сьогодні я вже 
точно не скажу, яким був їх вираз, але навіть тепер не 
можу оговтатися від враження, ніби я дивився в очі 
людини, мертвої заживо, людини, яка знає, що вже 
давно померла, хоча її висушене серце все ще б’ється 
в порожньому мішку тіла. У них був не розпач близької 
смерті, а безнадія життя, яке триває наперекір усьому. 
Добре говорити про надію тим, хто очікує чогось від 
майбутнього; але як надихнути нею людину, занадто 
слабку, аби власноруч покласти край своїм страждан
ням? Як переконати у цьому єдиному привілеї вільної 
волі в неволі людину, в основі своїй релігійну, яка навіть 
благаючи благословенної смерті, чекає її як найвищого 
дару небес? Усе закінчилося, усе розірвалося, 
залишилася тільки найжахливіша тортура життя в 
порожнечі, а все ж ця рука, призначена, здавалося б, 
для того, щоб утихомирити непотрібне вже биття серця, 
раптом кидає кочергу і креслить, як вогняним мечем, 
широкий знак хреста від зморщеного чола через 
волохаті груди до складок живота, підв’язаних вузьким 
ремінцем. Воістину, є у житті деяких в’язнів щось 
нерозгадане і вражаюче; здається, свою останню надію 
вони покладають на те, що врешті-решт їх уб’є безнадія 
і, мовчки терзаючи себе цим нелюдським стражданням,
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викрешують із неї маленьку іскорку надії, яку дає думка 
про смерть. Отже, їхня релігійність -  це не релігійність 
людей, які вірять у містичне відкуплення струджених 
земною мандрівкою душ, а вдячність релігії, яка 
проголошує вічний спокій. Вони -  релігійні самогубці, 
Христові смертепоклонники, що вірують у рятівну силу 
могили, а не у потойбічне життя. Смерть у їхній уяві 
виростає до розмірів єдиного найвищого блага, на яке 
варто чекати, оскільки все інше давно вже розчарувало. 
Можливо, через це пронизливе наголошення на її 
благословенній обітниці легше зрозуміти їхню ненависть 
до життя. В’язні з мертвими і палаючими несамовитим 
вогнем очима ненавидять себе й інших лише за те, що 
всупереч найприхованішим надіям вони все ще живуть. 
«Ми мусимо вмерти, -  чув я часто від них, -  ми, гній 
людський, мусимо вмерти задля свого блага і слави 
Божої».

Згодом я ближче познайомився з цим чоловіком. 
Старий горянин із Чечні (маленького автономного 
регіону на Кавказі) працював на овочевій базі, де 
перебирав картоплю. Лише раз, коли я подарував йому 
шматок солоної трески, він трохи розповів про себе, 
недовірливо приглядаючись до мене з-під кущуватих 
брів поглядом, який у світлі дня з шаленого перетворю
вався на дикий. До решти оточення, зокрема й до 
найближчих сусідів по нарах, він ставився вороже.

Колективізація позбавила його невеликого 
господарства на схилах Кавказьких гір -  кількох морґів 
орної землі і пасовища. Його арештували в 1936 році, 
коли він відмовився віддати мішок пшениці і зарізав 
двох баранів із колективного стада, яке йому довірили 
доглядати, а четвертовані туші закопав у землю. Сім’ю, 
що складалася з дружини і трьох дітей, вислали в 
невідомому напрямку, і він так ніколи й не довідався 
про їхню долю. На слідстві він вперто відмовлявся 
показати сховок і віддати пшеницю. Катували його так, 
що і в 1941 році все його тіло ще було у синіх плямах,
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але він, переконавши себе, що це єдина можлива для 
нього форма помсти за знищене життя, не витиснув із 
себе до кінця ані слова. Після останнього допиту його, 
непритомного, занесли до камери, а через кілька днів -  
коли вже було зрозуміло, що він швидше вмре, ніж 
скаже, де заховав мізерні рештки власного колись 
добра, -  відіслали з 15-річним вироком спочатку до 
Котласа, а 1939 року -  до Каргополя.

- Що мені залишилося, -  питав він, -  окрім смерті? 
Сім’ї немає, до колгоспу я не піду, бо застарий, гір уже 
ніколи не побачу... Щодня молюся за швидку смерть.

Справді, щовечора старий чеченець з’їдав свою 
юшку, хвилю порпався у вогнищі залізним прутом, часом 
заховавши розчервоніле обличчя в жилавих долонях, 
залізав назад на нари, проказував коротку молитву і 
засинав. І дивна річ: саме він, хто був чоловіком «битим», 
мав «відбиті нутрощі», ніколи ночами не кричав; лише 
іноді тихо стогнав від болю, перевертаючись з боку на 
бік, або пошепки марив крізь сон про Бога і смерть...

Однак, починаючи цей розділ, я думав не про таких 
в’язнів, як він. Я думав про тих, хто боїться смерті і в 
чиїх очах цей страх відбивається вечорами страхом ночі. 
Допіру під кінець перебування в таборі я краще 
усвідомив, з яких відчуттів складається ця щоденна 
агонія очікування.

Повертаючись після роботи до зони, в’язень мав 
певність, що за кожен день свого перебування в таборі 
він з погляду здоров’я і фізичної витривалості 
перескакує цілі роки і наближається до смерті зі 
швидкістю, яка виключає усвідомлення вмирання. 
Смерть у таборі -  саме тому, що вона брутально 
порушувала закони часу, тому, що загрожувала постійно, 
а удару завдавала зненацька і несподівано, -  
набувала метафізичної непередбачуваності, виявля
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лася поза ча£ом нашого життя, вибивалася з ритму 
нашого біологічного існування. В’язень йшов до 
амбулаторії і дізнавався, що з ним усе в порядку; але ж 
він відчував: якщо у нього й немає хвороби із чітко 
визначеними назвою та симптомами, йому все одно 
важко дихати, він ходить під себе, без причини плаче, 
залишившись на хвилю сам, тремтячими руками 
торкається стиснутого кліщами болю серця, спотика
ється і падає на рівній дорозі, жахливо пухне, намарно 
відганяє від очей вогнисті плями. На жаль, від 
цілковитого виснаження організму немає інших ліків, 
окрім кращої якості та більшої кількості їжі і тривалого 
відпочинку; амбулаторія ж не була кухнею, а до трупарні 
відсилали лише в’язнів із невиліковною вадою серця, 
туберкульозом, пелагрою в останніх стадіях і гострим 
авітамінозом, супроводжуваним виразками на цілому 
тілі. Можливо, у цьому й було перебільшення, але 
щовечора кожен в’язень засинав із думкою, що саме 
цієї ночі смерть застане його уві сні. Він боявся цієї 
несподіванки. Боявся вмерти, не знаючи, коли, як і від 
чого вмирає.

Другим мотивом нашого страху перед смертю, 
схованою в уяві за чорною заслоною ночі, було те, що 
в нормальних умовах загалом послаблює її моторошні 
чари, а саме -  спільність. Кожного з нас вражало 
усвідомлення, що ось тут, поряд, лежать люди, такі ж 
беззахисні перед підступним ударом ворога. Чому так 
було -  я не можу сказати. Ймовірно, ця безпорадність 
нас усіх розділяла. Можна, раптово відчувши на горлі 
смертельний стиск, покликати на допомогу людей 
здорових, але як розчулити, не сполошивши і не 
паралізувавши їх зненацька даремним криком, серця, 
які з глухим стукотом розпачливо добиваються до брами 
світанку нового дня? Дефо в «Щоденнику епідемії» 
описує людей, які від страху перед чумою оминали один 
одного. Ми робили те саме, але причини були менш 
очевидними. Приглядаючись до нас уночі в бараку,
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майже можна було повірити у заразність смерті. Ми 
боялися заразити нею інших, бо ж носили під шкірою її 
зародки. Це було чистою грою уяви, але такою сильною 
і переконливою, що з настанням ночі кожен в’язень на 
кілька годин ховався у твердій шкаралупі сну, мовби 
він найтихішим навіть зітханням не хотів нагадати смерті, 
яка скрадалася сусідніми нарами, про своє існування. 
Кожен із нас чинив так само, але, мабуть, кожен також 
із жахом думав, що він є співучасником і водночас 
жертвою цієї мовчазної змови зачумлених. І важко 
сказати, чи більшого болю завдавала думка, що крик 
конаючих товаришів ніколи не виведе нас із летаргії 
самозбереження, а чи свідомість, що так само й наших 
благань про допомогу ніхто не почує. Це був, безперечно, 
найяскравіший з усіх бачених мною в житті прикладів 
солідарності в еґоїзмі. Про ці справи ніколи не 
говорилося вголос, але в бараку не було в’язня, який 
би з гіркотою й тривогою не згадував хвилі, коли він з- 
під примружених повік, навіть не здригнувшись, 
спостерігав, як з нічного барака виносять труп.

Смерть у таборі була страшною також своєю 
анонімністю. Ми не знали, де ховають померлих в’язнів 
і чи на них виписують хоча б коротеньку довідку про 
смерть. Перебуваючи в лікарні, через вікно, що вихо
дило на дроти огорожі, я двічі бачив сани, які вивозили 
трупи за зону. Сани виїхали на дорогу, що вела до 
тартака, а потім різко повернули ліворуч на ледь помітну 
стежину, роки тому протоптану першими бригадами 
лісорубів, і зникли за краєм обрію, відірвавшись, як 
здмухнута вітром плямка від білої площини снігу, 
щоб потонути у біло-блакитній стіні лісу. Там була межа, 
якої сягав мій зір, і там щільно замикався для нас усіх 
кордон життя і смерті. Цей самотній сумний катафалк, 
мабуть, прямував до якоїсь закинутої вирубки, місця якої 
ніхто в таборі не знав, окрім німого фірмана. Ми не раз 
намагалися у нього випитати, де захований наш 
в’язничний цвинтар, але нещасний українець лише
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знизував плечима, сумно кивав головою і, закашляв
шись від зусилля, видобував зі стисненого горла кілька 
незрозумілих звуків. Ті, хто краще розумів його мову, 
стверджували, що він має на увазі лісничу сторожку, 
збудовану кілька років тому в місці, де закінчувалася 
табірна дорога. Однак нам це здавалося неправдо
подібним -  хоча б тому, що взимку жодна лопата не 
взяла б тієї промерзлої землі, а влітку розмокла поляна 
потріскувала, як розпечений каштан, щораз глибше 
втягуючи багнистими щелепами розвалену хатинку, 
оголене коріння дерев і вистелену дошками автомо
більну колію. Усвідомлення того, що ніхто ніколи не 
дізнається, як вони померли і де поховані, було для 
в’язнів однією з найбільших психічних тортур. Можна 
бути нерелігійною людиною, не вірити в потойбічне 
життя, але важко змиритися з думкою, що єдиний 
матеріальний слід, який продовжує людське існування і 
виразно закріплює його в людській пам’яті, буде стерто 
раз і назавжди. Ця форма страху смерті чи радше 
цілковитого знищення у деяких в’язнів набувала 
характеру гнітючої манії. Потай укладалися багато
сторонні угоди, які зобов’язували тих, хто врятується, 
повідомити сім’ї на волі про дату смерті і приблизне 
місце поховання решти, на стінах барака з’являлися 
видряпані на тиньку прізвища в’язнів, які у відповідний 
момент живі товариші мали доповнювати хрестиком і 
датою, кожен в’язень суворо дотримувався сталих 
інтервалів у листуванні з родиною, щоб раптова перерва 
могла приблизно вказати день його смерті. Все це однак 
не могло пригасити нашої тривоги від думки, що 
совєтський табір позбавив мільйони своїх жертв 
єдиного привілею, даного кожній смерті -  бути явною, і 
єдиного прагнення, яке підсвідомо відчуває кожна 
людина -  залишитися в пам’яті інших.

Отже, увечері розмови на нарах досягали гарячко
вої напруги прощального шепоту, а за дві-три години -  
близько десятої -  пригасали і лише де-не-де сичали,
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як полите водою розжарене вугілля. Від цієї миті 
запізнілий прибулець до барака проходив між рядами, 
відчуваючи на собі перехресні погляди лежачих. Усе 
стихало, але сон ще довго не приходив до в’язнів. 
Декілька молилося, сидячи на нарах, із ліктями, 
опертими на злегка підтягнені коліна, і зануреними у 
сплетені долоні обличчями. Інші лежали нерухомо, 
підклавши під голову руки, і мовчки вдивлялися в 
обличчя товаришів, що лежали навпроти. Безформні 
звалища людських тіл, лахміття і підстилок, які щойно 
громадилися по кутках барака, розповзалися по нарах, 
як піщані дюни, поорані рівномірним відпливом 
морських хвиль. Світло жарівок тьмяніло за клубами 
махоркового диму, а догораючі дрова в печі тліли щораз 
слабше і мерехтіли навперемін то червоними, то 
чорними відблисками. За вікнами була біла від морозу 
і розплющена об шиби крижаними квітами ніч, вкриті 
льодом дошки на стежках тріщали під кроками останніх 
перехожих. Напруживши слух, у нічній тиші можна було 
вловити далекий собачий гавкіт і буферний стукіт на 
станції Єрцево. Табір поволі западав у сон. Близько 
півночі вже розлягалося перше хропіння, а слідом за 
ним зі свистом виривалися тихі й пронизливі стогони. 
За хвилю вони голоснішали, набирали сили і перетво
рювалися на майже безперервне причитання, яке 
переривалося сухими схлипами. Раптом хтось різко 
скрикував, хтось інший зривався зі сну і, схрестивши 
руки на грудях, мовби захищався від невідомого 
нападника, сідав на нарах, блукаючи довкола невидю
щим поглядом, а опритомнівши, знову лягав із 
розпачливим зітханням у свій барліг. Досить було 
прокинутися подалі за північ, щоб уже опинитись, як в 
епіцентрі наростаючої грози, серед безладних нічних 
марень, непритомних вигуків, де ім’я Бога перепліта
лося з іменами даремно кликаних рідних, спазматич
ними риданнями і страхітливими зойками. В’язні 
неспокійно металися уві сні, хапалися за серце, плач
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бив їхніми тілами об тверді дошки нар, вони захищалися 
від чогось широко розчепіреними пальцями і монотонно 
повторювали своє «помилуй». Один лише Дімка 
незворушно сидів біля помийного цеберка і, спершись 
руками на штивно випрямлений протез, вицвілими 
очима, в яких сухе полум’я болю вже роками не 
засвічувало жодної сльози, байдуже споглядав клубок 
тіл, заплутаний у тенетах ночі.

Наш барак випливав у безмісячне море темряви і, 
ніби корабель-привид, щоночі переслідуваний смертю, 
утікав, несучи у своїх трюмах сонну команду приречених.
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Записки з Мертвого дому

Одного вечора, коли ми, як звикло, перетинали 
бригадами ворота зони, наш погляд привернула велика 
афіша, приліплена до «червоної дошки стахановців» 
на перехресті табірних стежок. «20.00, -  повідомляла 
афіша, -  кіно «Великий вальс». Барак художественной 
самодеятельности».

Це був другий у Єрцеві і перший за час мого 
перебування в таборі кіносеанс. Рік тому показували 
совєтський історичний фільм, у якому Михайло 
Степанович В. їв печеню з царського столу, а тепер 
дивився сам на себе, сидячи на почесному місці в 
першому ряду, зарезервованому для табірних чиновників 
з волі, і щохвилі витирав почервонілі очі. Про новий 
фільм у таборі вже кілька місяців ходили чутки, але в 
них ніхто не вірив. «Що там кіно, -  говорили в’язні, -  
краще б добавили юшки або дали на сто грамів більше 
хліба». Але ці слова не відповідали правді. Кіно було 
чимось більшим за хліб, і якщо в’язні й висловлювалися 
про нього зневажливо, то лише тому, що вірили у 
здійснення тільки тих прагнень, яким нібито не надаєш 
жодної ваги.

Барак художественной самодеятельности містився 
поблизу кухні і в періоди переповнення пересилки 
служив також транзитним бараком для в’язнів, які 
проходили з інших лагпунктов через Єрцево. Опікувався 
ним і усім, що в ньому діялося, начальник культурно- 
воспитательной части, скорочено -  кавече. На посаду 
начальника кавече міг претендувати тільки вільнонай
мане^ або колишній в’язень, який відсидів свій термін 
У таборі за кримінальний злочин; його помічника 
призначали також із бьітовиков. Усіх цих застережних
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заходів було вжито, щоб уберегти в’язнів від підривної 
літератури і винахідливо замаскованих антисовєтських 
натяків у виставах, які час від часу влаштовувалися в 
таборі. Та насправді їх задумали значною мірою «на 
виріст». У бібліотечці кавече було заледве кількадесят 
примірників «Вопросов ленинизма» Сталіна, трохи 
пропагандистських видань Госиздата іноземними 
мовами, кілька комплектів російських класиків і 
кількасот брошурованих постанов і промов із засідань 
Верховного Совета. За весь час перебування в таборі я 
спробував читати тільки «Твори» Грибоєдова і двічі 
перечитав «Записки з Мертвого дому» Достоєвського, 
однак обидві ці книжки дістав під великим секретом від 
співв’язнів; у бібліотеці кавече я взяв про людське око 
«Вопросьі ленинизма» Сталіна, «Фольклор Республики 
Коми» і промови іспанської революціонерки Долорес 
Ібаррурі (Пасіонарії). Пам'ятаю, що в книжці Пасіонарії 
я олівцем підкреслив фразу, сказану нею під час 
оборони Мадрида: «Краще померти стоячи, ніж жити на 
колінах», -  і відтоді книжка користувалася в таборі 
великою популярністю, аж поки її не вилучила з обігу 
спеціальна контрольна комісія НКВД з Вологди. Видно, 
ці прекрасні слова, які я вперше в житті почув на зборах 
гімназійного комуністичного гуртка в Польщі, звучали в 
таборі інакше, ніж на волі.

Даремно табірна влада побоювалася і театральних 
вистав. Навіть якби існували якісь приховані наміри 
протягнути антисовєтські натяки у в’язничному театрі, 
протягувати їх не було в чому. Вистава могла складатися 
лише з музичних і вокальних номерів: будь-які розмовні 
і драматичні вставки були заборонені. Однак закон є 
закон, і звільнений після трирічного вироку московський 
злодій Кунін керував кавече, маючи за асистента старого 
Павла Ілліча, який відсиджував восьмий рік у таборах 
за вбивство брата.

Кавече містилося в маленькій комірчині обік одного 
з бараків, а входилося до нього з не надто протоптаної
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стежки при дротах. Біля залізної пічки сидів сивий, як 
голуб, Павло Ілліч і підклеював книжки, вирізав 
прикраси з кольорового паперу або виводив калігра
фічними літерами на столі прізвища стахановців для 
«червоної дошки». «Павел Ильич, -  говорили в’язні, 
інстинктивно прибираючи ввічливу позу на порозі, -  
книжечку би почитать». «Яку?», -  питав, не відриваючи 
очей від роботи, Ілліч. «Зто уж ми вам доверяем, чтоб 
била интересная». «Начальника дело», -  заклопотано 
чухав потилицю наш бібліотекар.

Кунін жив поза зоною, але харчувався у таборі. 
Високий, худий, у кашкеті із загнутим догори дашком, 
сукняній куртці і чоботах, з обличчям степового вовка і 
нервовими рухами рук -  він пересувався табором легко 
і як у себе вдома, типово для досвідчених і бувалих 
в’язнів. Говорили, що термін, закінчений у Єрцеві 1939 
року, був уже третім, який він відсидів у таборі, але сам 
Кунін ніколи про це не згадував. Бадьорим кроком він 
ходив по зоні, часто заглядав до бараків, просиджував 
із в’язнями по кілька годин, і хоча такий стиль поведінки 
якоюсь мірою належав до його обов’язків, ми відчували, 
що він нудьгує за часами, коли в подертій куфайці 
лежав на верхніх нарах поруч зі співтоваришами, 
виглядаючи своїми очима-нишпорками, що би тут ще 
виграти в карти чи до кого заглянути у скриньку. «Надо 
жить культурно, заключенние», -  завжди повторював він, 
зверхньо усміхаючись на слові заключенние, і схоже 
було, що це одна із фраз, яку він вивчив напам’ять, коли 
два роки тому йому довірили місію виховання і навчання 
в’язнів. Він по-своєму зворушливо ставився до Павла 
Ілліча, з яким колись ділив нари в бараку мулярів: їв з 
ним юшку з однієї миски, ділився цигарками, часом 
приносив з-поза зони півбуханки хліба чи трохи горілки. 
Павло Ілліч відповідав на цю доброзичливість послухом 
і прив’язаністю, і хоч ми припускали, що віч-на-віч вони, 
як раніше, називають один одного на ім’я, при нас він 
ніколи не насмілювався звернутися до Куніна інакше,
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ніж «гражданин начальник». Куніну подобалося це 
звання, і було помітно, що він надає йому більшої ваги, 
ніж усім своїм культурно-виховним функціям. Він уже не 
міг жити поза табором, але не збирався відмовлятися 
від титулу, який по стількох роках тюремних поневірянь 
вивищував його над плебсом і «ворогами народу». 
Старші в’язні, які пам’ятали його ще з давніх часів, 
стверджували, що він тепер мститься за так і не здійснені 
мрії про бригадирство. Пізно увечері Кунін відсилав 
Ілліча в барак і приймав у своїй культурно-воспитательной 
части табірних коханок. Він міняв їх так само часто, як 
колись, і навіть жартома говорилося про певні його 
педагогічні таланти, коли справа стосувалася дівчат із 
новоприбулих етапів, або що лише з дітей, народжених 
йому лагерницами на нарах материнського барака, він 
міг би зібрати невеличкий дитячий садок.

Вся діяльність кавече зводилася до видачі книжок 
із табірної бібліотеки та організації виступів у бараку 
художественной самодеятельности. Кунін, схоже, не 
прочитав за ціле життя жодної книжки, але знав 
принципи їх видачі в таборі. Перше запитання до в’язня 
в табірній бібліотеці звучало: «Яка стаття?». Політичні 
могли дістати твори Сталіна і пропаґандистську 
літературу тільки після попередньої розмови з Куніним; 
натомість звичайні злочинці мали доступ до політичних 
видань без обмежень. Отож у підсумку ця процедура 
влаштовувала більшість зацікавлених: у кримінальників 
дуже рідко виникала потреба прочитати щось, окрім 
оголошень на «червоній дошці», а політичні відчували 
зрозумілу нехіть до вивчення теорій, яким завдячували 
своє ув’язнення. Однак час від часу, вдаючи лояльність, 
ми зверталися до Куніна з проханням видати екземпляр 
«Вопросов ленинизма», і тоді розмова з нашим вихова
телем виглядала більш-менш так: «Совєтська влада не 
позбавляє тих, хто збився з істинного шляху, права 
зрозуміти власні помилки. Яке політичне питання 
цікавить вас найбільше?» -  «Колективізація села. Або:

202



проблема побудови соціалізму в окремо взятій країні. 
Або: індустріалізація». -  «Товариш Сталін чудово 
висвітлив цю тему в статті під назвою... Не підлягало 
сумніву, що Кунін вивчив напам’ять назви розділів, не 
читаючи книжки Сталіна, оскільки уникав будь-яких 
детальних дискусій. Ніхто б не насмілився бентежити 
його питанням на тему, не заторкнуту товаришем 
Сталіним у «Вопросахленинизма». Зв’язки Куніна з Третім 
відділом були нам усім занадто добре відомі, і саме тому 
ми старалися потрапити в його картотеці до переліку 
абонентів книжки, яка небезпідставно вважається в 
Совєтській Росії біблією.

Як у багатьох подібних випадках, звичай цей був, 
ймовірно, рудиментом розпоряджень, виданих Москвою 
в часи, коли табори справді розглядалися як напівви- 
ховні інституції. Щось гоголівське було в цьому сліпому 
дотриманні чиновницької фікції наперекір життєвій 
практиці -  таке собі виховання «мертвих душ». Амбіції ж 
Куніна були ще більшими: він звідкись витягнув положення 
про боротьбу з неписьменністю в таборах і за будь-яку 
ціну намагався організувати серед в’язнів вечірні 
навчальні курси. Спостерігаючи за його біганиною 
бараками в пошуках кандидатів, можна було майже 
повірити, що він, як і гоголівський Чічіков, дістає додаткову 
винагороду за кожну впольовану душу. Але це вже було 
для в’язнів занадто: вони ще могли раз на кілька місяців 
сходити до кавече і, взявши першу-ліпшу книжку, покласти 
її нечитаною під куфайку в головах, проте ніхто не міг їх 
змусити серед боротьби з голодом, завошивленням і 
смертю вчитися читати й писати; ніхто, крім багнетів НКВД -  
якби відвідування занять у таборі не було, на щастя, 
добровільним. Тому-то всі в’язні урочисто запевняли 
Куніна, що опанували складне мистецтво читання й 
писання ще на свободі, хоч у вихідний день у бараках 
важко було відбитися від прохань написати листа додому. 
А Кунін, мабуть, писав рапорти начальству, що в «його» 
таборі неписьменність ліквідована остаточно...
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Таким чином, самодіяльні виступи залишалися 
єдиною ділянкою, де кавече могло розраховувати на 
повну підтримку в’язнів. Серед звільнених від роботи 
Кунін завжди знаходив достатню кількість бажаючих 
витинати прикраси з кольорового паперу і наліплювати 
їх на стіни барака художественной самодеятельности. 
В’язні -  особливо старші -  робили це із задоволенням, 
немовби брали участь у прикрашанні церкви. Повер
нувшись увечері до барака, вони схвильовано розпові
дали нам про вигляд «театру», просили «лісорубів» 
принести з лісу свіжого ялинового гілля, а робітників із 
тартака -  тирси, щоб посипати підлогу. В день виступу 
театральний барак набував справді святкового вигляду. 
Всі стіни були обліплені кольоровими витинанками, між 
кроквинами зеленіли ялинові гілки, а дошки підлоги аж 
сяяли чистотою. В’язні знімали на порозі шапки, 
обтрясали в сінях від снігу валянки і по черзі займали 
місця на лавках, сповнені урочистої зосередженості і 
мало не релігійної шанобливості. Потім уже виднілися 
лише довгі шеренги голених голів і сірі вузли сплетених 
на колінах рук. У бараку художественной самодеятель
ности ввічливість була законом, тож спізненим жінкам тут 
не вагаючись поступалися місцем у перших рядах. У 
дверях і під всіма стінами також стояли групи в’язнів, 
оскільки лавки ніколи не могли вмістити всіх глядачів. 
За хвилю до початку виступів затихали розмови і шепоти, 
а з різних сторін барака розлягалися нетерплячі голоси: 
«Тихо, тихо, зараз почнеться». Вхід Самсонова в оточенні 
табірного керівництва був сигналом для Куніна.

Він виходив на просценіум, вітав поклоном 
«начальство» і давав в’язням знак затихнути. «Заключен- 
ньіе, -  розпочинав він свою традиційну промову, -  
совєтська влада вміє пробачати і цінувати чесну працю. 
Довірений табору виробничий план виконано. В 
нагороду за це ви зараз побачите... Цей приклад 
розуміння повинен заохотити вас до ще напруженішої 
праці на благо нашої совєтської вітчизни, повноправ
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ними громадянами якої ви також колись станете». 
Залом прокочувався задоволений гомін. Театр справді 
мав у собі щось від передпокою свободи.

На першому за мого перебування в таборі сеансі, 
як я вже згадував, показували американський фільм 
про життя Штрауса «Великий вальс». Передував йому 
короткометражний совєтський фільм про виїзд групи 
студентів-комсомольців з Москви на сільськогосподар
ські роботи під час літніх канікул. У фільмі, витриманому 
в пропаґандистськомутоні, повному промов, декларацій 
і пісень про Сталіна, було проте кілька гарних кадрів і 
кумедний епізод, який розсмішив в’язнів до сліз. Один 
зі студентів -  як можна було судити з вигляду й акценту, 
єврей -  першого дня не міг дати собі ради з лопатою і, 
спершись руками на держак, задумався: «Лопата -  не 
для меня. У меня башка работает, а не руки». У залі 
розлігся сміх. «Подивіться на нього, -  шуміли в’язні, -  
какой хитренький еврей! Хоче в начальники! А копати 
землю хто буде? До табору б його на рочок-два!». Коли 
фільм нарешті закінчився тріумфом добра, і недолугий 
студент зайняв перше місце в соціалістичному змаганні, 
а потім з вогнем в очах виголосив промову про лад, за 
якого фізична праця здійнялася на найвищий п’єдестал, 
глядачі сиділи невеселі і занурені в мовчання. 
Мовчання було єдиною зброєю, яку дозволяли собі 
в’язні, бо кожне необережне слово могло прозвучати 
як заклик до бунту.

Але допіру «Великий вальс» зворушив нас і пройняв 
до глибини душі. Ніколи б не повірив, що може 
виникнути ситуація, в якій пересічний американський 
музичний фільм -  повний жінок в турнюрах, чоловіків у 
жакетах в обтяжку і жабо, сяючих жирандолей, 
сентиментальних мелодій, танців і любовних сцен, -  
буде здатен відслонити переді мною майже втрачений 
рай іншої епохи. Я тамував сльози і відчував гарячку, 
яка пришвидшеним серцебиттям стискала моє горло, 
торкався холодними долонями свого розпашілого
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обличчя. В’язні дивилися фільм не рухаючись, у темряві 
я бачив тільки широко розкриті роти й очі, які безтямно 
поглинали все, що відбувалося на екрані. «Какая 
красота, -  шептали розчулені голоси, -  як люди живуть 
на світі... У своєму наївному захваті, відгороджені від 
світу, вони забули, що дія фільму відбувається півстоліття 
тому, і дивилися на минуле, як на заборонений плід 
сьогодення. «Чи ми теж колись поживемо як люди? Чи 
закінчиться наша могильна темрява, наша смерть 
заживо?», -  чув я поряд питання, вимовлені так 
виразно, ніби хтось їх шепнув мені на вухо. І хоча на тлі 
таборового жарґону ця мовна піднесеність могла 
здаватися незвичною, я навіть бровою не повів від 
здивування. Барак художественной самодеятельности, 
постаті, що рухалися на екрані, звуки оркестру, 
зосереджені обличчя глядачів, зітхання, які мали в собі 
щось від внутрішньої відлиги -  все це відкидало нас у 
минуле і відкривало давно завмерлі джерела зворушень.

Слова, які так незвично звучали в таборі, шепнула 
мені на вухо моя сусідка, Наталія Львівна. Я вже давно 
був знайомий з нею, але тільки мимохідь. Я знав, що 
вона працює в бухгалтерії табору, хоча через брак вроди 
мала б радше потрапити на роботу в лісі. У віці заледве 
двадцяти кількох років вона була вже винятково старою 
й негарною: млява, незґрабна, з великими, хворобливо 
виряченими очима, ріденьким волоссям і обвислими 
щоками, на яких часом з’являвся цеглястий рум’янець. 
У таборі вона належала до групи в’язнів з кількох 
десятків осіб, позначеної абревіатурою КВЖД. Ці чотири 
літери означали Східно-китайську залізницю (Китайско- 
восточная железная дорога), яку 23 березня 1935 року 
совєтський уряд продав Японії, а точніше, урядові 
Манджукуо. Всі росіяни, які до 1935 року проживали на 
території Східно-китайської залізниці, а після її продажу 
вибрали Росію, були арештовані і з десятилітніми 
вироками вислані до таборів Півночі. Таким чином, 
Східно-китайська залізниця стала умовною назвою
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статті совєтського кодексу і разом із кількома іншими 
(КРД -  контрреволюционная деятельность, КРА -  
контрреволюционная агитация, СОЗ -  социально-опасньїй 
елемент, СП -  социальное происхождение, ПС -  промьіш- 
ленньїй саботаж, СХВ -  сельскохозяйственное вредитель- 
ство тощо) становила неофіційний жарґон, який 
дозволяв в’язням швидко і без зайвих випитувань 
зорієнтуватися у характері злочину новоприбулих 
співтоваришів. Люди з КВЖД відрізнялися від решти 
росіян тим, що попри свою національність реагували і 
мислили ближче до іноземців, ніж до співвітчизників, 
так, ніби більшу частину життя провели поза межами 
Совєтського Союзу.

Казали, що Наталія Львівна завдячує своєю працею 
в бухгалтерії хворобі серця. Сама вона ніколи нікому 
не звірялася, але з її повільної, обережної ходи, з рухів 
тіла, постійно контрольованих напруженою пильністю, 
зі сповільненої манери розмови можна було зрозуміти, 
що її увага сконцентрована на якомусь стражданні, яке, 
наче погано загоєна рана, щоразу відкривається від 
кожного значного зусилля. Але, оскільки крім своєї 
доброти, терплячості й покірності, запропонувати вона 
більше нічого не могла, мусила існувати ще якась 
причина, щоб її -  навіть із хворобою серця -  не 
направили на фізичні роботи, по чому Наталія Львівна 
за кілька тижнів закінчила б у лікарні. На моє 
переконання, її рятувала власна потворність. Ніхто нею 
не цікавився, тож нікому й не залежало на тому, щоб 
тортурою праці змусити її піддатися. Натомість усіх -  
разом із урками -  по-своєму роззброювали й розчулю
вали її безмежна ввічливість, постійна готовність 
допомогти й безкорисливість. У таборі людські почуття 
оживали найчастіше тоді, коли жалість могла задоволь
нити залишки самолюбства. Наталія Львівна була, 
здавалося, такою непомітною, що її смерть не привер
нула б нічиєї уваги, як нічиєї уваги не привертало її сумне 
життя.
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З барака художественной самодеятельности ми 
вийшли разом, у натовпі в’язнів. Ніч була гарна, зоряна, 
світла -  небосхил раптом піднісся догори, мовби чиїсь 
руки розсунули його над табором, у морозному повітрі 
голоси розмовців звучали майже радісно, а кроки 
прибивали на стежках свіжий сніг. Вниз від барака, де 
показували кіно, зона спадала до дротів лагідним 
схилом і піднімалася на горизонті невеликим.пагорбом, 
за яким опівночі було чути різкий скрегіт вагонів і 
пронизливий свист потяга. В’язні не квапилися до своїх 
бараків, стояли натовпами на всіх стежках, схвильовано 
згадували сцени з фільму, сперечалися про найдрібніші 
деталі, наслідували гру акторів і одночасно поглядали 
в бік пагорба, за яким сховалася залізниця Москва- 
Архангельськ, неначе щойно тепер усвідомили собі: там, 
куди вони кидали погляди, розпростерлася свобода, 
фраґмент якої мить тому відкрився перед їхніми очима 
на екрані. Як мало треба, щоб знову тішитися по- 
людськи! Здавалося, не буде кінця-краю цим розмовам, 
в яких кожне слово містило більше змісту, ніж його було 
в цілому фільмі. «Гражданин начальник, -  гукали в’язні 
до Куніна, який проходив крізь тлум, -  від усього серця 
дякуємо за сеанс! Жити тепер охота, ех, жити охота...

Наталія Львівна плакала. Я, збентежений, ішов 
поряд настільки повільно, щоб не випередити її 
обережної ходи, і настільки тихо, щоб не сполошити її 
зворушення. Чи міг я знати, чому вона плаче -  я, хто 
знав її досі тільки з розповідей і вигляду? Мені 
здавалося, що всі дівчата в таборі мали сьогодні 
плакати, побачивши відразу стільки строїв, танців і 
любовних сцен. Але на повороті стежки, яка вела до 
жіночого барака, вона зупинилася і ледве тамуючи 
сльози, запитала: «Ви думаєте, я плачу від туги за тим 
життям?». Я глянув на її негарне лице, на покреслені 
струмками обвислі щоки, на величезні очі, які за 
склянистою заслоною раптом видалися мені майже 
гарними, і завагався. «Думаю, що так, Наталіє Львівно, -
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врешті сказав я, гадаючи, що справлю їй приємність, -
і ви, мабуть, колись дуже любили танцювати». «Ох, ні, -  
жваво відповіла вона, -  я ніколи в житті не танцювала. 
Але вже п’ять років я сиджу в таборі і ніяк не можу 
опанувати себе, коли бачу, що все це вже було, це саме, 
багато років тому... Що ми століттями живемо в мертвому 
домі», -  вона уважно подивилася на мене. Я не знав, 
що відповісти; мені здавалося, що кожним словом я 
можу зачепити її найінтимніші почуття. «Почекайте тут, -  
раптом сказала вона, -  я вам щось принесу». Вона пішла 
до свого барака швидшим, ніж завжди, кроком і за хвилю 
повернулася задихана, ховаючи під куфайкою на 
грудях якийсь предмет. «Прочитайте це, -  її голос 
тремтів, -  але нікому не кажіть, хто вам дав. Сьогодні 
це вже заборонено читати». Після чого додала з 
усмішкою: «Особливо тут». Я взяв з її рук зачитану, 
розшарпану книжку і глянув на обкладинку: «Записки 
з Мертвого дому» Достоєвського, Петербург, 1894.

Минуло два місяці, впродовж яких я двічі прочитав 
«Записки з Мертвого дому», а Наталію Львівну бачив 
лише здалеку в зоні і завжди вітався приязним помахом 
руки. Вона приглядалася до мене з тривогою в очах, 
ніби хотіла вичитати з мого обличчя, чи лектура 
Достоєвського справила на мене очікуване враження. 
Однак я уникав розмов, але вже за мить шкодував про 
це, дивлячись, яким повільним кроком вона йде до 
свого барака і вітається дорогою з усіма привітним 
кивком голови.

А уникав я її тому, що від прочитання перших кількох 
сторінок Достоєвського і до моменту, коли вдруге й 
остаточно закрив книжку, маючи перед очима фінальні 
слова: «Так, з Богом! Воля, нове життя, воскресіння з 
мертвих...», -  я жив у стані асфіксії, подібному до 
пробудження від довгого смертельного сну. Не те 
приголомшувало у Достоєвського, що він умів описати 
нелюдські страждання так, ніби вони становили лише 
природну частину людської долі, а те, що вразило також
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Наталію Львівну: між його і нашою долею ніколи не було 
навіть найменшої перерви. Я читав «Записки» вечорами, 
вночі і вдень, крадучи у себе сон, із посоловілими від 
втоми очима, із серцем, що калатало, як дзвін, із шумом 
у голові, який наростав, наче нескінченне відлуння 
крапель води, коли, падаючи через рівномірні проміжки 
часу на одне і те ж місце черепа, вони щоразу 
розвалюють його потужним ударом молота. У моєму 
в’язничному житті це був один із найважчих періодів. Я 
таївся з цією книжкою, читав її під натягненою на голову 
куфайкою, ховав її в найбезпечнішому місці на нарах -  
під рухомою дошкою в узголів’ї; я ненавидів і заразом 
любив її, як жертва в дуже специфічний спосіб інколи 
прив’язується до знаряддя тортур. Після повернення з 
роботи я перш за все з тривогою перевіряв, чи вона 
лежить на своєму місці, а водночас підсвідомо прагнув 
її безповоротного зникнення, що раз і назавжди 
визволить мене з цього жаху життя без надії. Я ще не 
знав, що єдина рч, якої в ув’язненні треба остерігатися 
більше, ніж навіть голоду і фізичної смерті, це стан 
повної свідомості. Досі я жив, як і решта в’язнів -  
інстинктивно уникаючи очної ставки з власним життям. 
Але Достоєвський своєю скромною і трохи розтягненою 
оповіддю, в якій кожен каторжний день триває ніби цілі 
роки, захопив мене і поніс на гребені чорної хвилі, що 
прокладала собі в підземних ходах дорогу до вічної 
темряви. Я намагався плисти проти течії, але марно. 
Мені здавалося, що ніколи до того я по-справжньому 
не жив, забув, як виглядали обличчя моїх близьких і 
краєвиди моєї юності. Натомість на мокрих і лискучих у 
темряві кам’яних стінах підземного лабіринту, яким мене 
несла чорна хвиля «Записок з Мертвого дому», я бачив 
у шаленій, розпаленій уяві довгі ряди прізвищ тих, хто 
був до нас і зумів вишкрябати на скелі слід свого 
існування, доки їх залив і поглинув із ледь чутним 
булькотом вічний морок. Я уявляв, як вони розпачливо 
чіплялися навкарачки за слизькі вигини каменів,
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падали і піднімалися ненадовго, кликали на допомогу 
голосом, що вибухав камінним криком і відразу ж зникав 
у мертвій тиші каналу, хапалися закривавленими 
пальцями за кожен виступ скелі, щоб востаннє 
спробувати вирватися з течії, яка зносить все і всіх на 
своєму шляху до мертвого моря призначення. І 
водночас, коли, врешті піддавшись, вони опускалися 
на дно, як потопельники темряви, чорна хвиля 
приносила на їхнє місце інших, щоразу нових, котрі так 
само падали під тягарем страждання, так само марно 
виривалися з її смертельного виру -  нас, нас, нас...

Найбільшою мукою в цьому напівсні був той 
незбагненний факт, що в ньому перестали діяти закони 
часу: між зниканням наших попередників і нашою 
появою не було ані найменшої перерви. Відтак він 
набував характеру чогось невідворотного -  призна
чення, в якому для стороннього спостерігача вічність 
дорівнює змигові ока, а для приречених на свою долю 
змиг ока триває вічність. Навіть найдрібніші деталі 
повторювалися з моторошною точністю. Чи ж в’язні 
«мертвого дому» не шептали з таким самим жахом під 
кінець святкового дня: «Завтра опять на работу»? З цим 
відчуттям у таборі неможливо жити занадто довго. І чим 
захланніше я пив з отруєного джерела «Записок з 
Мертвого дому», тим більшу, майже таємну радість 
знаходив у думці, яка вперше за рік зблиснула в моїй 
голові, -  думці про самовизволення через самогубство.

На щастя, Наталія Львівна виявилася ще запек
лішою читачкою Достоєвського, ніж я, бо за два місяці 
з’явилася в нашому бараку і, викликавши мене надвір, 
тихо сказала: «Я б хотіла, щоб ви віддали мені 
«Записки». Не можу без них жити. У мене нікого на світі 
немає, і ця книжка заміняє мені все». Вперше і востаннє 
я довідався тоді від неї самої щось про її життя, хоча й 
раніше вже чув, що її батька розстріляли відразу після 
повернення з територій проданої японцям Східно- 
китайської залізниці. Я повернувся в барак і вийняв
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Достоєвського зі сховку під рухомою дошкою на нарах. 
Я віддавав їй «Записки» зі змішаними почуттями. Мені 
було шкода цієї книжки: завдяки їй я жив якийсь час у 
таборі з відкритими очима, хоча те, що вони побачили, 
дуже скидалося на смерть; і водночас я приховано радів 
думці про визволення від дивного й нищівного чару, 
який наслала на мене ця проза, настільки просякнута 
безнадією і розпачем, що життя перетворювалося $ ній 
лише на тінь безкінечної агонії щоденного конання.

Ви мали рацію, Наталіє Львівно, -  сказав я, 
допомагаючи їй сховати книжку під куфайкою.

Вона із вдячністю глянула на мене, а на її негарному 
обличчі на мить з ’явилася тінь майже радісного 
піднесення.

- Ви знаєте, відколи я роздобула в таборі цю книжку, 
моє життя набуло нового змісту. Чи ви можете в це 
повірити? Шукати надії у Достоєвського!.. -  вона 
вимушено засміялася.

Я здивовано придивлявся до неї. Десь у кутиках її 
великих, хворобливо вирячених і нерухомих очей чаївся 
ледь помітний вогник божевілля. На тремтячих від 
холоду губах з’явилася загадкова гримаса -  чи то усміх, 
чи знак болю. Вона відгорнула з чола ріденькі пасма 
волосся, позліплювані снігом і трохи підмерзлі. Я був 
певен, що вона знову вибухне плачем, але Наталія 
Львівна далі тягнула спокійним, вкрай стриманим 
голосом:

- Завжди є місце для надії, коли життя виявляється 
чимось настільки безнадійним, що стає раптом виключно 
нашою власністю... Ви мене розумієте? Виключно нашою 
власністю. Коли вже нізвідки не видно порятунку, 
найменшої щілини в мурі довкола, коли не піднімеш руку 
на долю саме тому, що це доля, залишається ще одне -  
підняти її на самого себе. Ох, ви, мабуть, не можете 
зрозуміти, скільки втіхи дарує відкриття, що у підсумку 
людина належить лише сама собі -  принаймні у виборі 
способу і часу смерті... Цього мене навчив Достоєвський.
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Коли в 1936 році я потрапила до в’язниці, то дуже 
страждала; мені здавалося, що мене позбавили свободи, 
бо якимось чином я на це заслужила. Але тепер! Тепер, 
коли я знаю, що вся Росія завжди була і до сьогодні є 
мертвим домом, що час зупинився між каторгою 
Достоєвського і нашими власними муками -  я вільна, 
цілковито вільна! Ми вже давно померли, лише не 
хочемо у цьому зізнатися. Подумайте: я втрачаю надію, 
коли в мені прокидається жага життя, і знову знаходжу її, 
коли відчуваю в собі прагнення смерті.

Я ще обернувся під дверима барака, щоб запам’ятати 
її на відході. Наталія Львівна йшла через зону повільним 
кроком, схрестивши руки на грудях, наче притримувала 
ними своє хворе серце і коштовний скарб своєї книжки, 
такої ж пожовклої і передчасно постарілої, як и обличчя. 
Вона ледь підняла плечі і обережно ступала в ґумових 
постолах, залишаючи за собою сліди, які відразу ж 
присипав свіжий сніг.

Про наступний театральний вечір ми довідалися 
набагато раніше, бо за кілька тижнів до того в зоні вже 
йшли приготування. Ними займалися заледве троє осіб. 
Павло Ілліч -  як посланець Куніна -  заходив вечорами 
до бараків і, зібравши свою маленьку театральну трупу, 
вирушав з нею на репетиції до кавече. Тож у загальних 
рисах ми заздалегідь знали, якою буде програма 
другого культурного заходу в таборі. Примадонна 
московської опери Таня мала співати легкі російські 
пісеньки; ленінградський моряк із тартачної бригади 
Всеволод Прастушко мав співати моряцьких пісень; 
єврейський перукар із Варшави Зелік Лейман, який 
переправився через Буг на совєтський бік у березні 
1940 року, мав грати на скрипці. Тобто готувався 
концерт, але в таборі всі заходи в бараку художествен- 
ной самодеятельности називали представленнями.
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З цього концертного тріо варто детальніше описати 
«нашого» Всеволода і Зеліка Леймана.

Про Всеволода говорили «наш», оскільки він був у 
таборі свого роду улюбленцем. У кожному бараку, до 
якого він вечорами приходив у гості, його вітали дружні 
вигуки і запрошення на нари. Він зазвичай скидав 
тілогрійку і красувався в смугастій тільняшці, потішно 
підморгуючи до всіх і усміхаючись з-під вусів щіточкою. 
Всеволод був прив’язаний до своїх матроських спогадів 
і вважався видатним баритоном, але не погоджувався 
співати з абиякої нагоди, набиваючи собі ціну і 
манірячись, як розпещена успіхами артистка. «Ні, братці,
-  говорив він, -  співати я буду не тоді, коли ви захочете, 
а коли сам захочу. На замовлення в мене нема голосу». 
Його перебивали сміхом: «Ну то розкажи щось, 
Всеволоде. Ти ж немало подорожував світами. А потім 
покажи цирк. Всеволодушечко, цирк», -  просили в’язні 
лагідними голосами.

Всеволод розповідав про себе охоче, завжди 
починаючи з раннього дитинства. Попри прикрашу
вання й перебільшення в його розповідях повторюва
лися певні постійні елементи, які від біди можна було 
вважати за канву правди. Походив він з Мінська і як 
дитя вулиці з найменших літ поневірявся по притулках 
для беспризорньїх, щоби врешті у вісімнадцять років 
потрапити до ленінградського полку морської піхоти. 
Потім його взяли на торговий флот, і там Всеволод три 
роки подорожував широким світом. Про далекі країни 
він розповідав із хвалькуватою ноткою в голосі і, 
здавалося, у кожній з них пережив якусь незвичайну 
пригоду. Хоча він часто плутав місця і події, одне було 
певним: своїм ув’язненням в Росії він завдячував 
марсельській любовній історії 1935 року. Всеволод 
зійшов тоді на берег, провів ніч у портовому борделі і 
повернувся на судно аж під ранок. Однак не це його 
згубило: зрештою, капітан корабля міг би затушувати 
той роман, але на маєш -  через півроку в Ленінград
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на адресу і прізвище Прастушка прийшла листівка з 
Марселя. Французька проститутка, з якою він провів 
ніч, очевидно, була комуністкою і не могла оминути такої 
виняткової нагоди нав’язати контакт із кимось «звідти». 
Отож наш Всеволод заплатив за свою марсельську 
вилазку подвійно: десятилітнім вироком і сифілісом. Але 
найдивовижнішим було те, що він зовсім не вважав свою 
долю незаслуженою. «Життя, братці, -  закінчував завжди 
сентенцією він, -  як морська хвиля. Втримаєшся на 
гребені -  викине тебе на безпечний берег; не 
втримаєшся -  понесе від берега все далі».

«Цирк» Всеволода був чимось надзвичайним. Усе 
його тіло -  груди, плечі, живіт, стегна -  було вкрите 
витатуйованими акробатами, клоунами і танцюристками, 
обручами й бар’єрами, левами, слонами і кіньми в 
декоративній упряжі з чудовими плюмажами на головах. 
Давши себе вмовити, Всеволод роздягався догола, 
сідав на лавці біля пічки і, вправно натягаючи шкіру то 
на животі, то на стегнах, то на грудях, то на біцепсах -  
напружуючи їх і розслабляючи -  геніально розігрував 
справжнісінькі циркові сцени: леви проскакували в 
повітрі крізь обручі, коні брали бар’єри, слони ставали 
на задні ноги, танцюристки карколомно звивали тіла, 
клоуни у високих шпилястих ковпаках і шароварах з 
перекидалися через голову, вибудувані пірамідою 
акробати обережно ступали по линві. Розійшовшись, 
Всеволод ставав справжнім артистом: забував про 
оточення, швидко рухав руками, як віртуоз, що бере 
останні акорди, скручувався, витягувався і напружувався, 
а його міцна, широка постать справді здавалася 
цирковою ареною, де в шаленій оргії гасали люди і 
тварини. Через десять хвилин він втомлено осідав, 
витирав тільняшкою піт з усього тіла і водив довкола 
тріумфальним поглядом маленьких хитрих очей, 
ворушачи при цьому, як хрущ, вусиками і приплюснутим 
носом. У бараку довго лунали овації -  в’язні гинули за 
«цирком» Всеволода. «Артист, артист, -  розчулено
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говорили вони, послужливо подаючи йому частини 
одягу, а часом навіть кусень хліба, -  кавече у нього в 
штанах».

Зовсім іншого типу артистом був Зелік Лейман. Ми 
всі знали його з перукарні при лазні, де він порався 
разом із старим єрцевським перукарем Антоновим. 
Попри народження і все життя, проведене у Варшаві, 
він ніколи не розмовляв з нами польською. Антонов у 
довірливих розмовах із в’язнями характеризував його 
як стукача, тобто донощика, що було схоже на правду, 
оскільки Зелік якимсь дивом уникнув долі своїх 
прокомуністичних одновірців, яких сотнями, мов косяки 
шпротів, загнали до лісу на повільну смерть.

Після вересневої поразки 1939 року з північної 
частини Варшави і з ґетто зайнятих німцями маленьких 
польських містечок єврейська молодь хмарою споло
шеного птаства рушила на Буг, залишаючи старших на 
поталу крематоріям і газовим камерам, а для себе 
шукаючи порятунку і кращої долі на «батьківщині 
світового пролетаріату», яка раптом наблизилася на 
відстань кількадесяти кілометрів від Варшави. У зимові 
місяці 1939-1940 років Буг на всій своїй довжині став 
ареною несамовитих сцен, які були лише прологом того, 
що надходило невідворотно, аби занурити мільйони 
жителів Польщі в п’ятилітню агонію повільного конання. 
Німці не затримували втікачів, але палицями й 
прикладами давали їм на дорогу останній відкритий 
урок своєї філософії «расового міту»; по той бік 
демаркаційної лінії в довгих кожухах, будьонівських 
«пікельгаубах» і з багнетами на гвинтівках стояли 
вартові «класового міту», зустрічаючи паломників до 
Землі Обітованої спущеними з повідця вівчарками або 
вогнем легких кулеметів. На двокілометровій нейтраль
ній смузі вздовж Бугу протягом грудня, січня, лютого й 
березня стояли табором -  просто неба, на морозі, вітрі 
й снігу -  тлуми закутаних у перини і червоні ковдри 
бідак, які вночі палили вогнища або стукали до
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селянських хат поблизу з благаннями про допомогу і 
сховок. На подвір’ях виникали маленькі обмінні ринки: 
за харчі і сприяння в переправі через Буг платили 
одягом, коштовностями і доларами. У кожній прикордон
ній халупі містилося кубло контрабандистів; місцевий 
люд блискавично збагачувався і радів зі свого 
несподіваного успіху. Інколи важко було пропхатися 
серед тіней, які снували попід вікнами, заглядаючи 
всередину і стукаючи у шибки, а потім відходили -  
зіщулені і мовби підкошені безнадією -  до своїх 
родинних вогнищ. Більшість поверталася під німецьку 
окупацію і впродовж кількох наступних років майже 
дощенту згинула в крематоріях Аушвіца, Майданека, 
Берґен-Бельзена і Бухенвальда, однак частина не 
здавалася і вперто чекала зручного моменту. Часом 
уночі від безформної маси людського тлуму відривалася 
якась тінь, перебігала засніженим полем кількасот 
метрів і, вихоплена совєтським прожектором, падала 
лицем у сніг від кулеметної черги. Тоді в тлумі 
розлягалися розпачливі крики, змішані з вибухами 
спазматичного плачу, десятки рук піднімалися разом із 
гострими язиками полум’я вгору, ніби гнівно погрожу
вали небу, після чого все знову завмирало в нерухо
мості й німому очікуванні.

Протягом тих кількох місяців багатьом втікачам таки 
вдалося протиснутися крізь щілини в демаркаційній 
лінії, і колись польські, а від вересня 1939 року совєтські 
міста -  Білосток, Гродно, Львів, Ковель, Луцьк і 
Барановичі -  заполонила єврейська комуністична 
молодь, яка після всього, що довелося пережити на 
кордоні, швидко поверталася до своїх снів про вільне 
від расових упереджень життя. Росіяни спочатку 
байдуже приглядалися до цього й оголосили вербуван
ня на добровільний виїзд углиб Росії. Цей набір мав 
альтернативний характер: або совєтський паспорт, або 
повернення до місця проживання. І тоді сталася 
незвична річ: ті самі люди, які ще кілька місяців тому,
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наражаючись на смерть, прокрадалися до Землі 
Обітованої, розпочали тепер ексод у зворотному 
напрямку -  на землю фараонського рабства. Росіяни і 
на це дивилися байдуже, але, певно, добре собі 
запам’ятати перший іспит з лояльності кандидатів у 
громадяни Совєтського Союзу. У червні 1940 року, після 
поразки Франції і падіння Парижа, пролунав сигнал до 
великої чистки на східних територіях, і сотні товарних 
потягів почали вивозити до тюрем, таборів і на заслання 
найсправжніший єврейський люмпен-пролетаріат із 
польських міст і містечок -  робітників, ремісників, 
кустарів, дрібних‘гендлярів. У таборах вони стали 
найзапеклішими ворогами совєтського комунізму, більш 
непримиренними, ніж старі російські в’язні та в’язні- 
інсземці. З небаченою затятістю і пристрастю вони 
переборщували тепер у своїй ненависті, як колись 
переборщували в любові. На роботу виходили тільки 
для того, щоб уникнути розстрілу, але в лісі цілий день 
грілися коло вогнища, ніколи не напрацьовуючи більше, 
ніж на перший казан, а в зоні порпалися вечорами від 
голоду в смітниках і швидко вмирали в суворому кліматі 
Півночі зі словами скажених проклять на вустах і 
гнівним вогнем обдурених пророків в очах. Зазвичай 
їх етапували до «штрафної» Алексєєвки, залишаючи у 
нас тільки таких, як Зелік Лейман: лояльних і покірних 
совєтських в’язнів. Зелік відсторонився від своїх 
розчарованих одновірців і вирішив -  також трохи 
переборщуючи -  розпочати в таборі нове життя. Не 
досить того, що доносив -  це, зрештою, не було аж таке 
дивне, оскільки табірним перукарем його призначили 
заледве по двох тижнях загальних робіт, -  але він ще 
й розважав нас під час гоління хвалебними промовами 
на честь Сталіна і здобутків Жовтневої революції, 
сподіваючись на своє швидке дострокове звільнення. 
З ним неможливо було нічого вдіяти, бо він доносив і 
досить рідко виходив у зону зі своєї комірки обік 
перукарні, яку ділив з Антоновим, але в’язні його
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ненавиділи. До певної міри його рятувало й те, що він 
чудово грав на скрипці. Часто вечорами ми зупинялися 
біля перукарні, заглядаючи у вікно. Зелік стояв перед 
дзеркалом і, лагідно схиливши велику голову з блідим 
обличчям, відстовбурченими вухами і склянистими 
безбарвними очима над дерев’яним корпусом скрипки, 
видобував із неї дивовижно гарні й дивовижно сумні 
мелодії. Він бачив нас у дзеркалі і нерухомо вдивлявся 
сповненим ненависті та зневаги поглядом. Деколи й 
ми бачили свої обличчя, і в цих схрещених у дзеркалі 
поглядах було щось пронизливе, навіть трагічне.

На друге в таборі представление я пішов із пані 
Ольгою і Наталією Львівною. Незважаючи на голод, 
барак художественной самодеятельности був повним. У 
в’язнів були сірі й набряклі обличчя, але в їхніх очах 
тліла іскорка цікавості. Втім, вітальну промову Куніна 
цього разу зустріли мовчанкою. Голод -  батько 
скептицизму і недовіри. Обіцянка, що ми колись станемо 
«повноправними громадянами Совєтського Союзу», 
звучала відразливо й знущально, оскільки ми не були 
певні, чи ця милість застане нас живими. Ми слухали 
Куніна зовні спокійно й уважно, насилу стримуючись від 
вигуків протесту. В періоди найбільшого голоду 
(голодними в таборі ми були завжди, але «справжнім» 
голодом вважався лише такий стан, коли на все 
довкола дивишся як на потенційну їжу) обидві сторони 
жили в атмосфері інстинктивно загостреної пильності: 
будь-яка відчайдушна реакція могла спровокувати 
вибух, тож в’язні тримали палець на вустах, а охоронці -  
на спускових гачках гвинтівок. Це трохи нагадувало 
бойовий танець дикунів, в якому розділені вогнищем 
противники годинами рухаються в такт глухій мелодії 
бубна, приглядаючись один до одного з недовірою і 
зростаючою запеклістю.

Ми троє, крім голоду, мали свіжими в пам'яті й інші 
переживання: пані Ольга місяць тому попрощалася з 
чоловіком, старим професором Борисом Лазаровичем Н.,
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який пішов етапом до Мостовиці, і, певно, здогадува
лася, що бачить його востаннє в житті; для Наталії 
Львівни наближався день переходу на загальні роботи 
через сокращение штата в табірній бухгалтерії; я ж днів 
десять тому дізнався про трагічну смерть Міши 
Костилєва. Однак ми вирішили піти на виступ, щоб не 
пропускати такої рідкісної нагоди і -  наскільки довго 
це було можливо -  за всіляку ціну триматися рутини 
табірного життя. Навіть Наталія Львівна, яка після 
останньої нашої розмови про Достоєвського уникала 
мене, дала себе вмовити і пришкандибала до барака 
художественной самодеятельности, спираючись на руку 
пані Ольги.

У бараку згасло світло, а потім загорілися три 
лампочки біля підніжжя сцени. Це була новинка від 
Куніна, і ми привітали її захопленим зітханням. Глядачі, 
занурені в темряву і невиразно окреслені відблиском 
сценічного світла, виглядали тепер незвично, як 
бригада гірників у затопленій шахті. Воскові маски 
в'язнів вилискували жовтизною на тлі чорних фраґмен- 
тів одягу і стін, а напіврозкриті роти, здавалося, кликали 
на допомогу чи просили радше повітря, ніж сценічних 
виступів. У бараку стояла задуха, смерділо потом, 
екскрементами, сечею і тим специфічним, солодкаво- 
млосним запахом, який виділяють гній:-к цинготні рани 
і зітлілий одяг. Червоні від виснаження й ошалілі від 
голоду очі глядачів спазматично прикипіли до сцени. 
Почалося представление.

Першою виступала Таня. В білій сукні-плісе з 
мереживом, яку Кунін позичив за зоною, вона виглядала 
прегарно. У правій руці вона тримала кольорову хустину, 
деколи помахуючи нею під час співу і граційним рухом 
підхоплюючи її обома руками, коли цього вимагала 
жестикуляція пісні. Її дрібне личко з маленьким, 
задертим вгору носиком і велетенськими очима, оточене 
широким контуром чорного волосся, знову -  певно, як 
колись на підмостках московської опери -  було
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усміхненим і щасливим. Почала вона з милої російської 
пісні про точки, весь чар якої полягає не так у змісті, як 
у багатих словесних варіаціях, але після кількох перших 
фраз із кута лісорубів почулися сичання і голосні 
вигуки: «блядь московская!». Таня зупинилася і 
перелякана, майже охоплена панікою, глянула в зал. У 
її гарних очах раптом зблиснули сльози, і нам якусь мить 
здавалося, що вона втече зі сцени, навіть не закінчивши 
цієї єдиної пісні. Але, наче підбадьорена відчайдушним 
рішенням, вона почала знову і марно намагалася 
заглушити своїм тонким голоском ці два пекучі, вперто 
скандовані слова. «Таня, Танечка», -  шептала біля мене 
розчулена Наталія Львівна. Самсонов повернувся в 
напрямку кута, звідки лунали вигуки, і вмить все стихло. 
Таня співала далі, хоча й не могла вже віднайти тієї 
свободи, з якою починала пісню про точки. Зал вислухав 
її до кінця з байдужим спокоєм, і коли Таня нарешті 
зробила кніксен, схиливши театральним жестом голову 
на груди, розляглися вельми несміливі оплески. Бідна 
Таня! Мабуть, вона болісно пережила свій провал, адже 
співала на сцені вперше від 1937 року. Що ж, їй 
довелося заплатити за те, що вона кинула в’язня заради 
вільного...

Тісніший контакт із глядачами нав’язав щойно наш 
Всеволод. Він енергійно вибіг на сцену у своїй тільняшці 
і позиченій задля такого випадку поза зоною моряцькій 
безкозирці із позолоченим написом «Красний флот», 
завмер, приклав праву долоню дашком до чола і почав 
розглядатися залом, ніби з вершка щогли шукав 
поглядом на горизонті обрисів далекої суші. Розляглися 
оплески і сміх. «Браво, Всеволод, -  радісно перекри
кували один одного в’язні, -  хороший моряк, настоящий 
моряк». Всеволод низько вклонився і почав «ставити» 
голос, страшно прокашлюючись і обмацуючи двома 
пальцями лівої руки горлянку. Очевидно, він був 
переконаний, що справжній артист не почне виступу без 
таких вступних вправ, тож дотримувався свого
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професійного ритуалу дуже ретельно. В’язні то 
переглядалися поміж собою, то зиркали на сцену і 
захоплено крутили головами. «Знает своє дело  
Всеволод», -  говорили вони пошепки.

Голосом, від якого раптом здригнулися стіни 
барака, Всеволод спочатку заспівав пісню із совєтського 
фільму «Діти капітана Ґранта». Він ревів чудово, 
жестикулюючи руками й усім тілом, ворушачи вусиками 
і перевертаючи очі так, що здалеку вони світилися, як 
два срібні таляри. Публіка слухала його, затамувавши 
подих і не приховуючи захвату. Після пісеньки «Капитан, 
капитан, ульїбнитесь» він заспівав кілька інших, також 
морських, змісту і назв яких я не пам’ятаю, але кожну з 
них ми так само нагороджували гучними оплесками. 
Врешті жестом великого актора він попросив тиші в залі 
й оголосив на завершення «Раскинулось море широко». 
З виразу його обличчя я зрозумів, що, на відміну від 
попередніх, ця пісня буде сумною. В бараку запала 
тиша. Всеволод повернувся до глядачів боком, витягнув 
руки вперед, постояв так хвилю і раптом сповненим сліз 
голосом затягнув:

Раскинулось море широко,
И волньї бушуют вдали,
Товарищ, мьі едем далеко,
Подальше от русской земли...

Перед закінченням, коли залишалося востаннє 
повторити рефрен, він стрімко повернувся до публіки і, 
піднявши, як тюремний пророк, обидві руки вгору, 
коротким «вместе» запросив нас підспівувати, і сталася 
дивовижна річ. Із кількасот грудей вирвався чи то спів, 
а чи розпачливий вигук:

Товарищ, мьі едем далеко,
Подальше от русской земли...
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Як за командою, в’язні підвелися з лавок і, стежачи 
за дириґуванням Всеволодових рук, зачаровано 
повторювали ці два дивні рядки. Всі обличчя були 
схвильованими, а в деяких очах навіть заблистіли 
сльози. І хоча співані з таким зворушенням слова в 
таборі звучали як прокляття, кинуті прикутими до ґалер 
рабами русской земли, в них водночас бриніла 
ностальгія... Ностальгія за землею страждань, голоду, 
смерті і принижень, за землею вічного страху, твердих, 
як камінь, сердець і випалених плачем очей, за 
безплідною пустельною землею, безжально випалю
ваною гарячим подихом сатани... І ніколи більше я бодай 
упродовж миті не розумів так виразно, як тоді, що 
російські в’язні живуть поза межами Росії і, ненавидячи 
її, тужать за нею з усієї сили своїх придушених почуттів.

Ми ще не зовсім відійшли після виступу Всеволода, 
і Наталія Львівна сиділа біля мене з лицем, захованим 
у долонях, а на сцені вже з ’явився в темному 
цивільному одязі Зелік Лейман. Він вклонився трохи 
сухо й зневажливо, але за хвилю, варто йому було 
оперти скрипку об плече, прикласти до неї голову й 
однією рукою піднести вгору смичок, а другою хижо 
вчепитися в шийку грифа, як його риси і рухи набрали 
м’якості, а перекошене ненавистю обличчя розгладила 
тінь смутку. Сьогодні я, на жаль, уже не пам’ятаю, що він 
грав: у мене розболілася голова, я відчув докучливий 
голод і, спершись, як Наталія Львівна, головою на руки, 
впав у стан гарячкового заціпеніння. Пригадую тільки, 
що концерт Зеліка Леймана, мабуть, тривав дуже довго, 
бо, слухаючи звуки скрипки, які долинали звіддаля, 
наче з-за оббитої повстю стіни, я встиг наяву переснити 
весь той період мого життя, коли малим хлопцем 
прислухався з вулиці маленького польського містечка 
до мелодійних скарг і голосінь над зруйнованим 
Єрусалимом, що кожного Судного Дня долітали крізь 
закурені шиби напіврозваленої синагоги. Боже, яким 
же євреєм був цей Зелік Лейман! Як він ридав на своїй
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скрипці, як навпереміну метався й корився, як горів, 
мов огняний кущ, помстою, гнівно вдаряючи смичком 
по струнах, і як ревно молився, повернувши обличчя в 
ту сторону світу, де на румовищі зруйнованого 
Єрусалиму знову мала розквітнути оливковими гаями 
Земля Обітована -  як він грав свою і свого народу 
долю, що не знала межі між любов’ю і ненавистю!

Напівпритомний, я отямився від звуку оплесків. 
Зелік Лейман стримано кланявся, а на його тонких, 
спазматично стиснених губах блукала зверхня усмішка. 
В’язні, все ще плескаючи, почали вставати з лавок і 
готувалися до виходу. Я повернувся до Наталії Львівни
-  її місце було порожнім. Хтось збоку сказав мені, що їй 
стало погано, і вона вийшла з театру відразу після 
початку скрипкового концерту. Важко човгаючи ногами, 
ми в задусі проштовхувалися до дверей, за якими 
весняна ніч уже запалила всі зорі і пахла свіжим, 
бадьорливим подихом відлиги.

*

Через кілька тижнів після тієї пам’ятної вистави -  
незадовго до вибуху російсько-німецької війни -  табір 
облетіла звістка, що Наталія Львівна намагалася 
вчинити самогубство, перерізавши собі вени на руках 
іржавим ножиком. Однак її сусідка по нарах вчасно 
підняла тривогу на вахті, і Наталію Львівну забрали до 
лікарні, де вона провела приблизно два місяці, важко 
й повільно повертаючись до життя. Після виписки з 
лікарні вона вже не повернулася в бугхалтерію, а 
працювала якийсь час на табірній кухні, звідки її 
вигнали за спроби виносити в’язням їжу. Потім, коли я 
вже працював на лісобіржі, її перевели на базу церувати 
мішки. Я часто бачив її в зоні і, як раніше, вітався з нею 
здалеку, однак ми не обмінялися більше ані словом. Є 
таємниці, які поєднують, але бувають і такі, що у випадку 
поразки розділяють назавжди.
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В тилу отечественной войньї

Стосовно ж доносів узагалі, то вони зазвичай 
процвітають. Донощик не зазнає в ув’язненні жодного 
приниження; обурення ним є навіть немислимим. Його 
не стороняться, з ним приятелюють, тож якби ви в 
ув’язненні почали доводити всю ницість доносу, вас 
абсолютно не зрозуміли б.

Дост оєвський, «Записки з Мертвого дому».

Партія в шахи

Вибух російсько-німецької війни принципово змінив 
моє життя: 29 червня мене разом з іншими чужоземцями 
і російськими політичними в'язнями усунули з продо
вольчої бази і відіслали до новоствореної 57-ї бригади, 
яка короткий літній період мала провести на сінокосах 
у лісових вирубках, а на осінь і зиму стала б допоміжною 
бригадою на тартаку і завантажуванні обкорованих ялин 
на відкриті платформи вагонів.

Та проведений на базі останній тиждень дозволив 
мені зорієнтуватися в масштабах німецької несподіванки 
і неприхованого психічного переполоху, викликаного 
вибухом війни серед охорони й адміністрації табору. 
Перша реакція мала у собі щось від остовпіння і 
несамовитого страху; допіру заява Черчилля, з якої 
випливало, що «Англія з нами, а не проти нас», принесла 
певне полегшення. Наш конвоїр зустрів її голосним 
«урра!», по-козацьки підкидаючи вгору хутряну шапку 
та гвинтівку з багнетом, і почав збуджено нам 
розказувати, що «Англія ніколи не програвала війни», 
видно, геть забувши, як ще кілька днів тому та сама
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Англія була маленьким острівцем, який «Німеччина 
закидає шапками». Подібним чином -  у значно 
продуманішій, звісно, формі -  змінилася тональність 
совєтського радіо. Повідомлення й коментарі, ще 
донедавна сповнені дикої Schadenfreude”  з приводу 
кожного німецького успіху на Заході, тепер, як гнійник, 
набрякли антинімецькою отрутою і перетворювалися на 
ніжне воркування, щойно йшлося про Англію та 
окуповані країни. Так виглядала заміна партнерів у танці
-  зовні. Насправді ж перші відлуння близької грози ми 
почули раніше. Нашої уваги не оминуло повідомлення 
ТАСС перших днів червня, яке спростовувало «у 
найкатегоричнішій формі поширювані на Заході чутки 
про переведення кількох сибірських дивізій з Далекого 
Сходу до Бугу»; у повідомленні спокійно стверджувалося, 
що згадані вище пересування військ відбуваються в 
рамках звичайних літніх маневрів, а далі підкреслю
валося, що добросусідські російсько-німецькі стосунки, 
скріплені серпневим пактом, залишаться незмінними 
попри підлі інтриґи імперіалістичних паліїв війни на 
Заході. Інженер-керамік Садовський, товариш молодих 
років Леніна і Дзержинського, свого часу замнаркома 
легкої промисловості в одному з пореволюційних 
урядів, нахилився до мене і шепнув на вухо, що 
спростування ТАСС -  це для розумних людей у Росії те 
саме, що правдиві повідомлення у пресі Англії чи 
Франції. Відтак вибух війни його зовсім не здивував; 
що ж до подальшого її перебігу і результатів, то він 
утримався від висловлювання своїх суджень, доки не 
мине перший місяць боїв на фронті.

Радіозвернення Сталіна, з яким він виступив 
наступного дня після німецького нападу на Росію12, ми 
прослухали на базі, стоячи перед дерев’яною коміркою 
службовця каргопольського відділу постачання. Це була

11 Зловтіха (нім.).
12 Помилка: Сталін виступив 3 липня.
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промова пригніченого старця: його голос затинався, 
переходив на драматичні нотки, а в усіх патріотичних 
зворотах звучав покірним теплом. Ми стояли мовчки, з 
опущеними головами, але я майже бачив, як гаряча 
хвиля радості підкочує до кожного борлака, стискає 
горла спазмом надії, затягує скаламучені голодом і 
втомою очі полудою напівпритомної сліпоти рабів, для 
яких кожна рука, що відчиняє ворота темниці, є рукою 
Провидіння. У перші тижні війни про неї говорили мало 
і обережно, але майже завжди те саме: вони наступають! 
І, можливо, мірою приниження та розпачу, до яких 
довела своїх жертв система новочасного рабства, є той 
факт, що, крім тисяч простих росіян, українців і 
«нацменів», для котрих Німеччина була природним 
союзником у боротьбі з ненависними колгоспами, 
майже всі європейські і російські комуністи, люди світлі, 
освічені й розумні, збуджено і нетерпляче очікували з 
дня на день приходу гітлерівських визволителів. Із 
жахом і глибоким соромом я думаю про поділену Бугом 
навпіл Європу, в якій по один бік мільйони совєтських 
рабів молилися за визволення гітлерівськими військами, 
а по другий мільйони недопалених жертв німецьких 
концентраційних таборів покладали останню надію на 
Червону Армію.

Вільні люди, яких я міг спостерігати, тобто наші 
табірні охоронці, реаґували, зрозуміло, інакше. Для них 
уся проблема зводилася до питання: Quis custodiet 
custodes?13 Від першого відчуття тваринної тривоги за 
долю социалистического отечества, яка у росіян, на мою 
думку, має характер органічного комплексу меншовартості 
щодо Німеччини, вони перейшли до тривоги за річ 
ближчу й більш емпіричну -  за власну долю. Йшлося 
передовсім про те, чи у зв’язку з потребами фронту в 
таборі не почнеться сокращение штата. Іншими словами, 
чи не доведеться змінити зручну і спокійну посаду на

,3 Хто сторожитиме сторожів? (лат.)
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далекій Півночі на ненадійне поневіряння окопами. 
Через два тижні ці побоювання розвіялися в геть 
неочікуваний спосіб. Було щось приголомшливе і 
неправдоподібне у цьому новому факті: військові 
зведення щоденно перелічували назви прифронтових 
місцевостей, розміщених все далі на схід, а в Єрцево 
щодня прибували свіжі контингенти молодих, рослих 
солдатів НКВД, покликані зміцнювати охорону таборів 
на відстані трьохсот кілометрів від Архангельська і 
Білого Моря! Двадцятиособові бригади в’язнів тепер 
виходили на роботу у супроводі двох озброєних 
конвоїрів14, а перша кривава данина, покладена 
табором на вівтар загроженої вітчизни, полягала в 
оголошенні нещадної боротьби з потенційними 
внутрішніми ворогами. Всіх політичних усунули з 
відповідальних технічних посад, заміщаючи їх вільно- 
найманцями; всіх поволзьких німців із табірних контор 
перевели до лісових бригад (де вони, зрештою, як 
майбутні володарі цієї країни користувалися повагою 
серед російських в’язнів); до інших бригад відіслали 
всіх іноземних і політичних в’язнів з продовольчої бази -  
щоб запобігти отруєнню продуктів, призначених для 
кооперативу на волі; всім в’язням, підозрюваним у 
шпигунстві на користь Німеччини, екстрено подвоїли 
вироки; звільнення політичних в’язнів, які саме 
закінчили або невдовзі мали закінчити відбування 
терміну покарання, призупинили «до особливого 
розпорядження»; в табірному ізоляторі замкнули 
кількох польських офіцерів, підозрюваних, ясна річ, у 
пронімецьких симпатіях. Табір зітхнув, а хвиля 
патріотизму, спочатку переполохано відступивши, тепер 
повернулася на своє колишнє місце, ще гривастіша,

14 Якщо вважати, що в Росії тоді було 20 млн. ув’язнених, то 
ця операція могла коштувати совєтській владі близько 
мільйона призовників, цілком змарнованих для фронту. -  
Прим. Автора.
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вища й грізніша. На покращення патріотичного почуття 
охорони табору також вплинув дрібний факт, мимовіль
ним свідком якого я став останнього дня свого 
перебування на базі. А саме: ми розвантажили вагон 
литовської свинини в чудових джутових пакуваннях, 
проштампованих на імпорт до Німеччини. Видно, 
транспорт уже не встиг дійти до адресата і після довгих 
подорожей прибився до спокійного єрцевського порту. 
Тож його -  на пам’ять про початок отечественной войньї -  
справедливо розділили між спецларьком і вбогою 
крамничкою біля зони.

Минув місяць -  і нічого не відбувалося. Садовський, 
запитаний на сінокосі про його прогнози на майбутнє, 
розклав на траві кілька прутиків, два віхті сіна і жменьку 
різнокольорових ягід і розпочав цікаву лекцію. 
Вирішальними, на його думку, були перші чотири тижні 
боїв. Слухаючи офіційні совєтські повідомлення, перед 
очима треба було мати мапу Росії і ставити собі запитання: 
в якому темпі просувається німецький наступ? Якщо в дуже 
швидкому, це погано; якщо із середньою швидкістю, то 
нічого страшного. Поразка Росії була би можливою тільки 
у випадку, коли б поразки на фронті супроводжувалися 
ознаками внутрішнього розкладання в тилу. Отож лише 
Червона Армія, відступаючи в такому розгубленому поспіху, 
що її довелося б стримувати приставленими до потилиць 
багнетами військ НКВД, могла б -  опинившись між двох 
вогнів -  повернути зброю проти своїх вітчизняних 
переслідувачів і розпочати громадянську війну в Росії. 
Нічого подібного не передбачалося. Совєтські війська 
відступали у відносному порядку (в организованном порядке 
вещей) і могли відступати так аж до Уралу, де вже багато 
років з величезними технічними і людськими витратами 
(уральські табори праці!) створювався резервний 
осередок військової промисловості. А в якій ситуації і за 
яких стратегічних переваг Росія остаточно переможе 
Німеччину, залежить від воєнно-політичної тактики її 
західних союзників.
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Я прийняв цей погляд за свій, оскільки він мені 
видався логічним, натомість у моїй особистій ситуації від 
моменту підписання польсько-совєтської угоди і 
оголошення амністії для польських в’язнів у Росії 
сталися кардинальні зміни. Совєтської поразки я міг 
прагнути тепер лише для заспокоєння жаги помсти, але 
її не диктував мені ані здоровий глузд, ані мої почуття 
до німців. Я опинився тоді серед 15 чи 20 з-поміж двох 
тисяч єрцевських в’язнів, які наперекір поразкам 
совєтів на східному фронті мали відвагу твердити, що 
Росія не програє. І мусив за це пізніше -  як ще 
з’ясується -  дорого заплатити у... Третьому відділі НКВД 
каргопольських таборів.

Ситуація поляків після пакту Сікорського-Майського 
й амністії змінилася аж надто виразне. До вибуху 
російсько-німецької війни нас вважали антигерманскими 
фашистами і боягузами, від кінця червня до кінця липня -  
пронімецькими фашистами і не такими вже й боягузами, 
у перші дні серпня -  борцями за свободу і союзниками. 
Наш новий конвоїр з 57-ї бригади, що -  як мені говорили -  
раніше не шкодував для поляків образливих докорів 
за вересневу поразку і «кидання з мотикою на сонце», 
після звістки про амністію поплескав мене по плечу і 
сказав: «Молодец, будем вместе бить германцев». Це 
раптове братання було мені не до смаку з двох причин: 
по-перше, в’язень ніколи не вибачить своєму нагляда
чеві, а по-друге, воно налаштовувало проти мене 
співтоваришів по неволі, які, на своє нещастя, не 
народилися поляками, але до яких я прив’язався 
набагато глибше і сердечніше, ніж до своїх земляків. 
Адже після амністії росіяни й іноземці неприязно 
відсторонилися від поляків, вважаючи їх тепер 
майбутніми співучасниками у зловісній справі оборони 
совєтських тюрем і таборів.

У грудні 1941 року Сталін вдруге виступив із 
промовою. Я ніколи не забуду цього твердого голосу, 
цих слів, ніби вибитих кам’яним кулаком, цього
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пронизливого, холодного тону людини зі сталевими 
нервами. Він говорив, що німецький наступ зупинено 
на підступах до Москви і Ленінграда, що день перемоги 
над німецькими варварами вже близький і що левова 
частка заслуги за цей найчудовіший від часів Кутузова 
тріумф російської зброї належить не тільки героїчним 
червоноармійцям, пілотам, морякам, партизанам, 
робітникам і колгоспникам, але й тим, хто пильно стежив 
за укреппением тьіла новой отечественной войньї. Зібрані 
в бараку в’язні слухали цю промову з виразом 
безнадійного розпачу на обличчях, а я пригадав собі 
теорію Садовського і підкріплення НКВД, надіслані 
наступного дня після вибуху війни на підмогу охороні 
каргопольських таборів. Так, це ми і були тут частиною 
укрепленного тьіла новой отечественной войньї.

Ось таке (можливо, трохи зашироке) політичне тло 
події, яка розігралася у перші дні липня 1941 року в 
технічному бараку в Єрцеві. Однак назва «технічний 
барак» також вимагає хоча б короткого пояснення. Він 
стояв у Єрцеві на повороті стежки, що вела з нашого 
барака до вахти, і в ньому жили виключно в’язні, які 
працювали у таборі згідно з їхніми кваліфікаціями на 
волі. Серед щасливих обранців долі переважали 
спеціалісти з вищою інженерно-технічною освітою, але 
було також кілька гуманітаріїв, що як виняток мали 
право займати другорядні посади в адміністративній та 
господарській частинах табору. Я пишу «обранці долі», 
бо призначення до технічної групи означало певні 
привілеї щодо одягу, житла і харчів, яких, звичайно, були 
позбавлені люди з вищою освітою, відіслані через брак 
відповідних вакансій до загальних бараків і на загальні 
роботи. Технічний барак був облаштований значно 
краще за всі інші -  з проходами між окремими нарами 
і двома солідними столами по краях, а його мешканці,
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крім непромокальної куртки з парусини і пари справжніх 
юхтових чобіт, отримували спеціальний «ітеерівський» 
казан, однаковий за величиною зі стахановським, але 
збагачений ложкою олії і порцією «цинготних» сирих 
овочів. Таким чином, в убогій соціальній структурі табору 
«ітеерівці» були аристократією другого рангу, обмеже- 
нішою у владних повноваженнях над співв’язнями, ніж 
еліта урок, яка заполонила виконавчі органи, але все 
одно виразно вивищеною привілеями і способом життя 
над сірою масою рабського пролетаріату: вони були 
чимось на кшталт найманої інтелігенції при деспотич
ному військовому режимі. Звісно, всі вони, за винятком 
лейтенанта Червоної Армії Зискінда -  начальника 
внутрішньої в’язниці в зоні (ізолятора), який дістав два 
роки за крадіжку грошей з полкової каси — відбували 
десяти-п’ятнадцятилітні вироки за контрреволюційну 
діяльність, і всіх їх після вибуху російсько-німецької війни 
змістили з посад тупі неуки з волі. У принципі, з 
«ітеерівським» казаном була пов’язана неписана угода 
sine qua non’5, від якої могли ухилитися лише видатні, 
незамінні у своїй галузі спеціалісти, -  обов’язок 
доносити. Ніхто цьому не дивувався і нікого це не 
обурювало -  зрештою, день завжди настає після ночі. 
Щосереди увечері до зони приходила гарна росіянка 
з товстою папкою, старший лейтенант НКВД Струміна і, 
наче священик, який прибув до віддаленого села 
відправити тиху службу Божу, віталася з усіма зустрічними 
ввічливим «здравствуйте», що звучало, як «славайсу», 
а за хвилю розкладала у прилеглій до одного з бараків 
маленькій кімнатці свою переносну сповідальню.

У технічному бараку в мене було багато знайомих. 
Інженер-гідролог Фєнін з обличчям старого англійського 
аристократа і вишуканими манерами часто прихильно 
розпитував мене про польські звичаї; з віденцем, 
інженером Вельтманном, ми грали в шахи; вірменин,

15 Досл. -  «без чого немає», неодмінна умова (лат.).
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інженер-конструктор Махапетян, був мені другом, 
ближчим за брата; через Махапетяна зі мною зблизився 
колишній погромник професора Тарле, а тепер 
засуджений історик Єрусалимський, що ні на мить не 
розлучався з опасистим «Наполеоном» свого щасливого 
опонента. Лише нерозлучні «двоє горькістів» -  
віденський лікар др. Льовенштайн і проектувальник 
аеродромів інженер Міронов -  віталися і прощалися зі 
мною завжди стриманими, прохолодними словами. У 
таборі їх так називали, парафразуючи відому совєтську 
пісеньку про «трьох танкістів», бо обоє дістали по десять 
років «за Горького». Др. Льовенштайн, добродушний 
товстун у золотих окулярах, був особистим лікарем 
великого російського письменника в останні дні його 
життя і своєю присутністю в таборі спростовував усі чутки 
про отруєння старого барда Жовтневої революції; 
натомість мовчазний і замкнутий Міронов мав нещастя 
збудувати аеродром, з якого невдало стартував, 
розбившися через кілька хвилин польоту, велетенський 
совєтський літак нового типу «Горький».

Завдяки Махапетянові мені було дозволено 
заходити до технічного барака о будь-якій порі дня і 
ночі, тож я користався цим -  може, навіть зловживаючи 
законами гостинності -  майже щовечора, оскільки був 
дуже спраглий людських розмов, ввічливих зворотів і 
тієї особливої саркастичної атмосфери, обов’язкової у 
будь-якому великому інтелігентському товаристві. Треба 
відтак додати, що людина, змучена потворним абсурдом 
совєтського життя, могла знайти хвилю відпочинку і 
нервової розрядки лише в технічному бараку. Його 
мешканці вважали все, що з ними і довкола них діялося, 
поганим театральним жартом, в якому бандити грають 
ролі поліціянтів, а поліціянти сидять під стінами, закуті 
в кайданки. Тільки в антрактах голоду і посиленого 
табірного терору сміх у бараку стихав, поступаючись 
місцем тривожному шепоту в кулуарах на тему подаль
шого перебігу цього надто затягнутого трагіфарсу.
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Відповідно, я не дуже міг зрозуміти, про що доносять 
Струміній ці люди, кожен з яких вже стільки сказав 
своєму сусідові на вухо, що в нормальних умовах на 
волі легко заробив би за це другий термін.

А тепер, описавши шахівницю і розставивши на ній 
фігури, я нарешті можу приступити до королівського 
Гамбіту. Спекотного липневого вечора ми сиділи над 
шахами за одним столом -  Льовенштайн з Міроновим і 
я з Вельтманном. У бараку було тихо, кілька «ітеерів» 
спали, Махапетян і Єрусалимський писали на колінах 
листи, а Зискінд читав книжку, заклавши ноги на 
поличку верхніх нар. Вельтманн вигравав у мене 
немилосердно, але любив грати зі мною, оскільки, як 
кожен партач, я вголос обдумував німецькою кілька 
ходів уперед, що викликало в нього ілюзію, ніби він 
сидить у своєму Kaffehaus’i й уважно вивчає з друзями 
шаховий додаток у «Wiener Zeitung». Рівно опівночі 
увімкнувся гучномовець, і почалися последние известия. 
Ми перервали гру, щойно коли двері барака з гуркотом 
відчинилися і до приміщення ввалився, чіпляючись 
розкоординованими руками за нари, молодий технік, 
прізвища якого я сьогодні вже не пригадую. Диктор 
саме закінчив читати сьогоднішній наказ головно
командувача і перейшов до повідомлень з фронту. 
Повідомити він міг лише те, що совєтські літаки збили 
тридцять п’ять літаків ворога, а піхота в стрімкому 
контрнаступі відбила два маленькі села на Україні. 
Молодий технік слухав це, спершись на вертикальний 
брусок нар, закинувши ногу на ногу. Коли гучномовець 
замовк, він стрепенувся, як витягнений з води 
потопельник, і з відчайдушною затятістю пияка на повен 
голос крикнув:

- Цікаво було би почути, скільки наших літаків збили 
німці!

В бараку запала така тиша, що я чув, як пересува
ється фігура на шахівниці «двох горькістів» і шелестить 
папір Махапетянового листа. Тільки Зискінд раптом
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закрив книжку, зіскочив з нар і пішов у ніч. Молодий 
технік сильно відштовхнувся від бруска і, гримнувшись 
на лавку біля нашого столу, сперся розпатланою 
головою на руки. Із сусідньої шахівниці від різкого удару 
ліктів об стіл упала одна фігура; піднімаючи її з землі, 
Міронов тихо просичав:

Ідіоте, коли напиваєшся, затикай собі писок 
хусткою!

П’яний на хвилю підняв голову і легковажно махнув 
рукою. За чверть години його і Махапетяна забрали 
двоє офіцерів з Третього відділу.

Ми, наче нічого не сталося, грали далі, перервавшись 
тільки на хвилину, щоб послухати звіт Махапетяна, який 
тремтячим голосом розповів нам, що у присутності 
Зискінда мусив підтвердити і підписати текст зі словами, 
сказаними звинуваченим. Близько першої повернувся 
Зискінд і, не дивлячись нікому в очі, ліг у тій самій позі на 
нари, прикривши лице книжкою. Вельтманн саме мав 
оголосити другий шах, коли за зоною пролунав короткий 
постріл і відразу ж потонув у хвилях нічного клоччя. Я 
глянув на його обличчя, відчуваючи задуху й нудоту: воно 
було зім’яте, постаріле, перекошене страхом.

- Військовий трибунал, -  шепнув він тихо, тримаючи 
за гриву готового скочити дерев’яного коня.

- Здаюся, -  сказав я, тремтячою рукою розкидаючи 
фігури на шахівниці.

Зискінд незворушно читав, а наші сусіди грали далі: 
Льовенштайн висів над шахівницею, як хижий птах, а 
Міронов оперся ліктями на краєчок столу, з головою 
втиснутою глибоко в плечі.

Шах! -  тріумфально вигукнув Льовенштайн. 
Друже, я не зауважив цього слона, -  захищався 

Міронов, наголошуючи останнє слово.
- Отож бо й воно. Саме тому -  мат. Очі мають бути 

там, де треба, коли граєш у шахи.
Після чого Льовенштайн повернувся в бік нар, на 

яких лежав Зискінд, і, протираючи хусточкою золоті
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окуляри, із ледь помітною іскоркою сарказму в мудрих 
очах сказав:

- Ви чули последние известия, товаришу Зискінд? із 
нас усіх ви єдиний маєте шанс незабаром стати до лав 
захисників вітчизни і... (тут він зробив паузу) щиро вам 
у цьому заздрю. А що стосується хворих з ізолятора, то 
завтра після ранкової переклички приведіть їх до мене 
в амбулаторію.

Зискінд відхилив книжку і кивнув головою на знак 
згоди.
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Сінокіс

Дорога на сінокіс вела повз базу вузькою і 
звивистою стежкою через заболочену вирубку, що 
оточувала табір, потім дерев’яним настилом через 
молодий перелісок, знову стежкою через три свіжі 
вирубки поблизу розваленого і замшілого сараю, який 
колись слугував складом інструментів, стрибками через 
кількадесят дошок на торфовищі і дерев’яний місток 
над струмком, петляла між ямами від вивернених дерев 
у ще одному переліску і врешті -  на оточену незайманим 
лісом велетенську поляну, де вже наступного дня після 
сходження снігу підносилася до сонця широка і гостра 
болотяна трава, що доходила людям низького зросту 
до пояса.

Боже мій, сінокіс! Чи міг я припустити, коли молодим 
хлопцем вчився для забави косити в Келецькому 
воєводстві, що буду з часом заробляти цим на життя... А 
все-таки я згадую сьогодні цей період зі зворушенням 
і радістю, бо вже ніколи потім не переживав такого 
щасливого, коли говорити про інтенсивність і свіжість, 
досвіду, який письменники називають внутрішнім 
воскресінням. Вперше за майже рік я так далеко вийшов 
за зону і, як колись стеблинок трави на єдиній 
прогулянці в гродненській в’язниці, так тепер із 
прискореним серцебиттям торкався квітів, дерев і 
кущів. Попри те, що дорога була важкою і довгою (шість 
кілометрів в один бік), я йшов на світанку у витягнутій 
вервечкою бригаді легким і пружним кроком, а увечері 
повертався до зони засмаглий, напрацьований, 
насичений повітрям, ягодами, краєвидом, просяклий 
запахом лісу і сіна -  як ґедзь, що похитується на тонких 
ніжках, обпившись кінської крові.

На чолі 57-ї бригади став старий тесля Іганов -  той, 
що завжди до пізньої ночі молився на нарах, чоловік 
тихий, спокійний, послужливий, до нестями закоханий 
у господарську працю. Він ніколи не користав із
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бригадирських привілеїв: швидко записавши на 
дерев’яній дощечці прізвища своїх підлеглих, відразу 
хапався за косу, ставав разом з нами в ряд і щойно за 
годину до закінчення починав підраховувати рівними 
кроками розміри скошених ланів, щоб перемножити 
увечері в бараку на коефіцієнт норми. Обоє конвоїрів 
найчастіше дрімали у двох копицях сіна на краях 
галявини, так що часом здалеку було видно тільки 
блискучі вістря багнетів, які стирчали на вершку копиць 
обік загострених кінчиків жердин-тримачів і традиційних 
зелено-червоних галузок горобини. Отже, нам жилося 
добре і затишно. Ми виходили на роботу досить рано, 
коли в зоні ще сіріло, а на опаловому небі догасали 
останні зорі. За годину маршу небо вже набирало барви 
перламутрової мушлі, блакитно-рожевої по краях і білої 
всередині. Бувало, що, входячи на галявину, ми 
полохали стадо лосів, які паслися, і ще довго по тому 
чули стукіт їхніх ратиць та закидали назад на копиці 
розтягнене і потоптане ними сіно. Одного разу навіть 
Іганов показав нам на краю лісу вимощене мохом 
велике леговище, де валялися клапті шерсті і грона 
недоїденої горобини. Обережно наблизивши ніс до 
паруючих екскрементів, він Запевнив нас, що ще 
півгодини тому тут вилежувався велетенський архангель
ський ведмідь. Ледь за лісом сходило сонце, ми 
шикувалися на галявині, як до облави, і широкими 
помахами прокладали собі шлях, залишаючи позаду 
довгі смуги скошеної трави -  рівні, як скиби зораної 
землі. Близько дев’ятої ми на чверть години перери
вали роботу; єдине точило мандрувало з рук до рук і 
шорстким черевом човгало по дузі лезами блискучих 
на сонці кіс. За полудневим гудком тартака ми 
розходилися парами чи трійками під копиці сіна і, 
з’ївши з чорницями й горобиною трохи вцілілого з 
вечері хліба, миттєво засинали таким кам’яним сном, 
що о першій Іганов у розпачі мусив будити нас, різко 
шарпаючи за ноги.
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Північне літо коротке, спекотне і просякнуте 
отруйними випарами мочарів і баген. Упродовж кількох 
полуденних годин небо -  склянисте на світанку і надуте, 
як синє вітрило, під вечір -  морщиться і дрижить у 
розжареному повітрі, наче зітліла срібляста фольга над 
полум’ям свічки. Багато разів, побачивши небезпечні 
стовпи чорного диму за переліском, ми з конвоїрами 
бігли до ближніх вирубок гасити пожежі торфу, сухого 
моху і неприбраного дерева, які спалахували від 
червоної сонячної головешки. У перші дні вересня на 
Півночі починаються зливи і тривають цілий місяць. 
Пам’ятаю зворушення, з яким я в останній день сінокосу 
разом з усією бригадою і конвоїрами біг до напіврозва- 
леного придорожнього сараю, щоб сховатися від грози 
з дощем і градом. Мокрі до нитки, ми стояли під 
спорохнявілим дахом, об який з тріском розбивалися 
градинки, за вікнами гриміла тепла осіння гроза, 
шарпані вітром віконниці зі скрипом зачинялися й 
відчинялися на іржавих завісах, відкриваючи поглядові 
на мить зелену вирубку, похилені верхівки дерев і 
порізане рожевими блискавками небо. Я розгрібав 
костуром попіл і відчував, як разом із водою з чола і 
щік мені на губи стікають гіркі сльози. Досить було 
повернутися спиною до двох спертих на гвинтівки 
постатей, щоб відчути себе вільним. Але сінокіс 
закінчився, минув уже місяць, як оголосили амністію, 
сотні поляків щоденно виходили на волю, а я востаннє 
повертався з відкритого простору, де відчувається смак 
життя, до задротованої зони, де доводиться спати на 
одній підстилці зі смертю.

На сінокосі я подружився зі старим більшовиком 
Садовським. Я полюбив його за якусь внутрішню 
порядність, фанатичну солідарність у в’язничному 
співіснуванні і гострий, як бритва, розум -  вибачаючи 
йому навіть те, що найохочіше він застосовував цей 
розум для горезвісного розсікання волоска на чотири 
частини. Річ у тім, що Садовський залишився комуністом
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чи радше людиною, яка є вже застарою, щоб відрікатися, 
і сліпо дотримується віри у свої давні переконання зі 
страху закінчити, як той вічний юнак із казки, що 
порушив чорнокнижницькі клятви і відразу ж перетво
рився на мертву купу кісток. «Якби я і в це перестав 
вірити, -  часто говорив він мені, -  то не мав би для чого 
жити». «Це» на практиці означало глибоку прив’язаність 
до традицій «старої ґвардії» -  передовсім Леніна і 
Дзержинського, а також блиск ненависті в очах, коли 
мова заходила про Сталіна. Ленін -  розповідав він мені -  
перед смертю часто застерігав своїх старих товаришів, 
що «цей хитрий грузин, який любить переперчений і 
пересолений баранячий шашлик, так само пересолить 
і переперчить Революцію»16. З його скупих згадок про 
особисте життя я зрозумів лише, що у нього є дорослий 
син у Владивостоку, але він нічого не знає про нього 
від моменту арешту, тобто від 1937 року, а на питання 
про дружину Садовський завжди відповідав болісною 
гримасою на обличчі і прикриванням очей. Припускаю, 
що до арешту він займав досить високе місце в 
партійній ієрархії, бо якось розповів мені про статистичні 
фальшування в Росії, що 1930 року призвели до 
цілковитого зникнення кількох національностей 
(зокрема й поляків), а іншого разу жваво розводився, 
як у часи задишки істориків, утомлених гонитвою за 
змінами офіційної історіософської орієнтації, він з 
Омеляном цілу ніч проговорив на тему ймовірного курсу 
совєтського ревізіонізму в найближчому майбутньому. 
На запитання, про якого Омеляна йдеться, він просто і 
трохи здивовано відповів, що про Ярославського -  
голову Спілки войовничих безбожників у Совєтах. 
Садовський був одержимий бісом логічного розумування: 
все, що можна було логічно пояснити, автоматично

1в Цей дуже популярний серед старих російських комуністів 
вираз цитує також -  за «Моїм життям» Троцького -  Ісаак 
Дойчер у своїй книзі про Сталіна. -  Прим. Автора.
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ставало для нього слушним і справедливим. Не раз у 
засліпленні і якомусь божевільному сомнамбулічному 
трансі він крок за кроком підводив свої висновки до 
чисток, жертвою яких сам і впав, як до логічного 
наслідку певних неспростовних діалектичних засновків 
Жовтневої революції. Зненацька штурхнутий найпрос
тішим особистим арґументом, він прокидався, як лунатик 
над прірвою, і, лагідно усміхаючись, знизував плечима. 
Мабуть, так усміхався Геґель, коли на зауваження, що 
його теорія суперечить фактам, спокійно відповідав: 
«Тим гірше для фактів». Однак Садовський мав у запасі 
ще свій улюблений «японський анекдотик» -  про те, як 
до імператорського закону, що наказував японцям 
знімати капелюха перед чиновниками, у другій інстанції 
додали примітку: «заборонити капелюхи і замінити їх 
шапками», у третій -  «заборонити взагалі покривати 
голови», а в останній -  «відрубати всім чиновникам 
голови, щоб не мали на чому носити капелюхів і шапок». 
Подібним чином католики говорять про догмат 
непомильності папи римського у справах віри і 
пояснюють людські спотикання недосконалих слуг 
Церкви у світських справах. Треба бачити старих 
комуністів у советських таборах, аби переконатися, що 
комунізм -  це релігія.

Після закінчення сінокосу 57-у бригаду відіслали 
на так звану лісобіржу, де ми до обіду розпилювали 
колоди для станків тартака, а решту дня вантажили 
щоглові сосни на відкриті платформи. В моєму житті 
почався дуже важкий період. Організм, загартований 
дозою вітамінів на сінокосі, замість стати відпорнішим 
на подальші труднощі, зреаґував гострою цингою. Всі 
зуби хиталися в яснах, як у м’якому пластиліні, на 
стегнах і нижче колін вискочили чиряки -  такі болісні й 
загноєні, що я перестав на ніч знімати штани, аби не 
відривати їх від ран, і спав у цих засохлих ватяних 
щитках, підклавши собі під п’яти згорнуту в сувій 
куфайку: увечері добросердий Іганов водив мене за руку
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до зони як нового «курячого сліпця». Праця на 
лісобіржі здавалася мені понад людські сили, хоча після 
стахановських звершень на базі я мав би вважати її 
своєрідним відпочинком. Я мерз на дощі і крижаному 
холоді, клацаючи розхитаними зубами, через кожних 
кілька рухів пилкою хапався за серце, яке застрягало 
в горлі, все частіше падав під щогловими соснами, 
вганяючи у тихий і смиренний розпач запряженого 
попереду Садовського. Однак Садовський також довго 
не витримав, хоча зреагував на нові страждання не 
цингою, а голодним божевіллям. Саме тоді він і вирвав 
у мене на спорожнілому помості перед кухнею казанок 
з юшкою. Я міг би поклястися, що він мене не впізнав, 
хоч і дивився мені прямо в лице широко розплющеними, 
загноєними очима. Я вибачив йому тоді, тим більше 
вибачаю тепер -  йому чи його тлінним останкам. Він 
опинився за межею досяжності чарівних заклинань 
своєї молодечої віри -  там, де логічний людський розум 
вже не панує над тваринними рефлексами тіла.

До всіх цих прикростей додалася найбільша: мене 
з незрозумілою впертістю оминала амністія. Щодня 
увечері, пробираючись навпомацки через зону, я ходив 
до пересильного барака, де зупинялися на ніч етапи 
поляків, які поспішали з інших лагпунктов на свободу. 
Вдень, щойно на біржі з’являвся молодший офіцер із 
Другого відділу з листком паперу в руках, я припиняв 
роботу, щоб потрапити йому на очі -  забутий, а може, 
навіть помилково викреслений з переліку живих. Якби 
не Махапетян, я би пропав у ті дні нестерпної 
невизначеності. Лише він один був невтомним у втішанні, 
вечорами приносив мені юшку з кухні, сушив мої онучі, 
з неослабною увагою вислуховував військово-політичні 
теорії, прищеплені мені Садовським, розпитував про мої 
погляди на подальший перебіг війни, хвалив за 
об’єктивність в оцінці військово-промислового потенціалу 
Росії, доброзичливо гладив мене по виголеній маківці, 
коли я був близький до розпачу, і забирав на шахи до
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технічного барака. О, він був мені братом, а може, навіть 
більше -  братом і другом в одній особі. Однак і я мусив 
вислуховувати його розповіді про «старі добрі часи», 
коли він як заступник наркома авіабудівництва 
Вірменської ССР мав за приятеля «самого Мікояна».

Листопадового вечора я обережно повертався 
слизькими від ожеледиці дошками в барак, коли перед 
коміркою табірних майстрів мене зупинив якийсь 
невисокий в’язень. На відміну від зимових, осінні вечори 
не такі темні, тож «куряча сліпота» полягає тоді радше у 
непевному блуканні, ніж у безпорадному борсанні в 
невидимих путах ночі. Я впізнав його ще до того, як він 
завів мене до своєї майстерні; кілька разів я бачив 
цього старого вірменського шевця у Махапетяна, коли 
в дні своїх свят вони тихо перешіптувалися рідною 
мовою. В таборі його знали як людину надзвичайно 
порядну, і говорили навіть, що він не бере хліба за 
ремонт начальницьких черевиків. Посадивши мене на 
низькому шевському дзиґлику, він переконався, що за 
перегородкою вже немає жодного кравця, і мовчки 
довго приглядався до мене.

- Слухай, -  сказав нарешті він, -  це правда, що ти 
розказуєш у таборі про перемогу Росії?

Так, -  відповів я, -  а що?
Тут така справа, -  він підсів до мене, -  ти знаєш, 

що дежурка уполномоченной (Струміної) прилягає до того 
кутка барака, де працюють кравці?

- Знаю, -  відповів я, вперше відчувши щось недобре.
Отож, -  продовжував старий швець, -  мій 

знайомий кравець видовбав у стіні дірку між колодами. 
Вдень він закриває її шматком штукатурки, а в середу 
ввечері слухає, про що розмовляє Струміна зі 
стукачами. Вчора він покликав мене, але не тільки тому, 
що говорили про тебе...

- Про мене?
Так, про тебе. Струміна спочатку запитала, які 

настрої в таборі. Стукач відповів, що за винятком
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кількох честнш граждан Советского Союза, які лише в 
таборі зрозуміли свої помилки, всі бажають перемоги 
Німеччині. «Це зрозуміло, -  відповіла Струміна, -  а как 
зтот полячишка?». Стукач прийшов туди якраз для того, 
щоб сказати, що зтот полячишка Грудзинский дотримується 
цілком іншої думки. «Нічого дивного, -  відповіла 
Струміна, -  ми ж уклали з польським урядом угоду й 
оголосили амністію». Але стукач не здавався. Адже всі 
поляки, попри те, що виходять на свободу, в пересиль
ному шепочуться про поразку Росії і прагнуть цього так 
само палко, як і ті, що залишаються в таборі. «То що?» -  
запитала Струміна. Так от, цей Ґрудзінський, напевно, 
є не звичайним студентом, за якого себе видає, а 
троцькістом або кимсь дуже значним, сотрудником Бека. 
О, ви, гражданка Струміна, не знаєте, як він розумно 
толкует о политических делах. «Є угода з Сікорським», -  
вагалася Струміна. Справді, але в кожній угоді є додатки 
і застереження. Лише випустіть його на свободу, то 
побачите, що буде, коли його вишлють до Америки. Чи 
не краще задержать его в лагередо Особого Совещания 
НКВД в Москвеиразоблачить какшпиона?». «Побачимо», -  
урвала Струміна.

Слухай, -  кинувся я до нього з перехопленим 
подихом, -  а в ту шпару можна було побачити, хто це був?

- Не було потреби. Я впізнав голос.
- Хто? -  вигукнув я, спазматично стискаючи його руку.

Я довго думав, чи повинен...
- Говори, -  крикнув я з безтямною люттю, -  заради 

Бога, говори!
- Махапетян, -  тихо, не дивлячись мені в очі, відповів

він.
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Мучеництво за віру

Під кінець листопада 1941 року, через чотири місяці 
після оголошення в Росії амністії польським в’язням, 
втративши всі надії витримати до весни наступного року 
і майже остаточно попрощавшись із думкою про 
звільнення з табору, я вирішив оголосити голодування 
протесту.

У самому Єрцеві нас, поляків, із близько двохсот 
залишилося шестеро. Щоденно через головне 
управління проходили десятки звільнених в’язнів з 
Мостовиці, Островного, Круглиці, Няндоми і обидвох 
Алексєєвок. Табір трагічно для нас спорожнів. Здавалося, 
що коли ми найближчим часом не помремо, то 
розділимо долю «старих поляків» з України, відірваних 
від рідного краю революцією 1917 року, які на момент 
«амністії-1941» вже вважалися росіянами. І тепер ми 
краще розуміли їхню гіркоту, коли вони довідалися, що 
польсько-совєтський договір також вважає їх за росіян.

Моє голодування було не стільки актом відваги, 
скільки кроком, в якому безнадійне шаленство мало 
зовнішні ознаки здорового глузду. Я був близький до 
останньої стадії цинги і цілковитого виснаження, а старі 
в’язні давали мені не більше, ніж півроку життя; з другого 
боку, голодування було в Росії чимось зовсім незнаним, 
незастосовуваним, і навіть у нормальні часи -  а що вже 
казати про воєнні! -  його розцінювали як саботаж, що 
карався другим терміном, а деколи й смертю; я також 
не міг сподіватися, що через скількись там днів 
добровільної відмови від їжі та пиття мій організм зміцніє. 
Все це я знав не гірше від моїх в’язничних друзів, які 
відраджували мене від мого рішення. Але переважило 
страхітливе усвідомлення, що, вмираючи через кілька
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місяців, я буду гризти себе гіркою, як полин, думкою 
про капітуляцію без боротьби. Допоки через Єрцево на 
свободу проходив хоч один поляк, ще залишалася 
мінімальна надія, мінімальний шанс нагадати про себе 
актом самознищення. Я ризикував скороченням свого 
життя заледве на кілька місяців, і хоч таке рішення й 
вимагає значної рішучості, ставка була занадто великою, 
щоби вагатися. Зрештою, людина, похована заживо і 
раптом розбуджена серед ночі, не розмірковує: навіть 
знаючи, що розпачливим борсанням обвалить на себе 
ще більше свіжонакиданої землі, вона все одно б’є 
закривавленими пальцями у віко труни з усієї сили свого 
розпачу.

Однак переконати в цьому моїх товаришів було не 
так легко, а без них голодування втратило б характер 
солідарної акції. Ми збиралися впродовж кількох 
вечорів у куті одного з бараків: інженер-лісівник М., 
учитель зі Станіславова Б., поліціянт із Сілезії Т., 
банківська працівниця зі Львова 3., власник тартака 
на Віленщині Л. і я. їхні сумніви коливалися між 
надмірним страхом і надмірною надією. Ще не все 
втрачено, доводили вони, а голодування як злочин, 
здійснений вже після амністії, погіршить нашу ситуацію 
і виведе нас з-під дії закону про амністію. Крім того, хто 
може Гарантувати, що навіть після підписання в Лондоні 
польсько-совєтської угоди до нас поставляться інакше, 
ніж до власних громадян, а в Росії голодування і відмова 
виходити на роботу караються смертю... Ні, ще не все 
втрачено, вся надія на Бога... Не може бути, щоб 
справжніх поляків залишили в таборі, випускаючи на 
волю людей, які ще донедавна відмовлялися від своєї 
польськості...

Але було саме так. Складність нашої дискусії 
полягала в тому, що обидві сторони вимушено 
послуговувалися в ній виключно ірраціональними 
аргументами. Мої товариші вірили в справедливість 
Суду Божого і в силу міжнародних зобов’язань, я ж -  у
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можливість змилостивити долю, провокуючи її. ЗО 
листопада увечері, будучи майже готовим розпочати 
голодування сам, я ще востаннє зайшов до нашого 
спільного кутка в бараку Б. Інженер М., як завжди, сидів 
у найтемнішому місці на нижніх нарах, спершись на руки 
худим аскетичним обличчям з несамовито палаючими 
очима, і поглядав на мене з лякливою приязню. Учитель 
зі Станіславова і офіцер запасу Б., якого після вибуху 
російсько-німецької війни посадили в центральний 
ізолятор і тільки недавно повернули до Єрцева з Другої 
Алексєєвки, здавалося, шукав блукаючими очима 
виходу з кільця облави і виразно уникав мого погляду. 
Т. і Л. з удаваною байдужістю грали в доміно, а пані 3. 
сплела коротенькі пальці на животі і побілілими губами 
шептала молитву. Разом вони виглядали у тьмяному 
світлі барака, як група загублених туристів у скельному 
уступі, готових до останнього, відчайдушного зусилля, 
якщо провідник візьме на себе повну відповідальність 
за результат. Я стояв перед ними, також охоплений 
страхом, не знаючи, як діяти.

- Нагадаю вам свою історію з Махапетяном, -  сказав 
я нарешті. -  Хто з вас може бути впевненим, що і його 
теж не закопав у таборі якийсь абсурдний донос? Після 
підписання пакту Молотова-Ріббентропа німецькі 
комуністи оголосили у московській в’язниці голодування.
І що? Із шестисот голодуючих п’ятсот кількадесятьох 
випустили, а той факт, що я на власні очі бачив 
наприкінці лютого у нашому пересильному трьох із 
затриманих, мабуть, найкраще свідчить, що нікого не 
розстріляли.

Ці два арґументи несподівано справили враження, 
і якусь мить я відчував ніби жаль, що вони поступилися 
так швидко. Та дороги назад уже не було. Ми домовилися, 
що в голодуванні не візьме участі інженер М. -  чоловік 
важко хворий на серце і єдиний серед нас поляк, якому 
ми всі могли довірити переказ на свободу звістки про 
нас, якщо цей бунт закінчиться військовим трибуналом,
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а йому пощастить вціліти, -  і того ж вечора занесли свій 
хліб і картки на юшку в кабінет Самсонова. Пригадую, 
що ми також подбали про єдиний застережний засіб: 
домовилися відносити хліб поодинці через півгодинні 
проміжки часу, а потім уникати зустрічей в зоні, з 
розповідей наших російських товаришів ми достатньо 
знали совєтський кодекс, аби розуміти, що будь-який 
виступ проти чинних у Росії законів автоматично стає 
невибачальним злочином, якщо має організований 
конспіративний характер. Жереб було кинуто.

Період перед голодуванням навчив мене кількох 
цікавих речей про себе самого. Після амністії, коли 
здавалося, що звільнення -  це лише питання часу, я 
відчував стосовно російських ув’язнених товаришів 
щось на зразок докорів сумління, мовляв, виходжу на 
свободу як поляк (а не як звичайний в’язень) в ім’я 
захисту того стану речей у Росії, який був причиною 
їхнього ув’язнення і страждань. Натомість тепер ворота 
табору, перегородивши мені дорогу до свободи, 
закрили також і дорогу до великодушності. Непомітно 
для самого себе я почав їх ненавидіти від усього серця, 
з найглибшого дна мого нещастя, мовби це вони були 
відповідальними за те, що сталося, мовби це вони 
невидимими руками тримали мене за пошарпані поли 
тілогрійки, дедалі глибше втягаючи у трясовину свого 
розпачу, щоб я ніколи не побачив денного світла, якщо 
їхні очі роками даремно намагалися пробити вічну 
темряву ночі. Я став підозріливим, дратівливим і 
замкненим, уникав найближчйх приятелів і з хворобливою 
недовірою приймав будь-які вияви прихильності. Цей 
психічний стан підштовхнув мене до голодування не 
менше, ніж раціональні міркування і порив відчаю. 
Певною мірою я хотів власним життям довести своє 
останнє право на свободу, якого вони -  вічні раби -  
ніколи б не наважилися вимагати для себе. У моїй 
поведінці було щось гидке і нице, однак я не міг цього 
позбутися, як людина не може позбутися сама себе. Ані
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до того, ані потім у таборі я не скочувався так низько, 
як тоді, коли прагнув помсти своїм в’язничним 
співтоваришам тільки за те, що мені загрожувала 
переспектива розділити з ними прокляту долю 
назавжди.

Серед шести осіб, які зв’язали себе голодуванням, 
стосунки складалися також не найкращим чином. Попри 
позірні дружбу і близькість, які породжує спільна 
боротьба, ми не довіряли один одному і напружено 
чекали, хто з нас зрадить і зламається першим. 
Засліплені й налякані випробуванням, яке нас 
поєднало, ми підозрювали, що голодування може стати 
для кожного з нас шансом вибратися з неволі коштом 
інших. Мабуть, так поводяться вцілілі жертви корабле- 
трощі, відпливаючи у рятівній шлюпці до невідомого й 
далекого берега: вони необхідні один одному, оскільки 
кожна пара рук обслуговує два весла, але ні на мить 
не забувають, що кожен весляр -  це ще й швидше 
вичерпання невеликого запасу продовольства. Так і 
ми: це правда, що розпочинати голодування самому 
означало б відрізати себе від решти поляків, які 
залишалися у таборі; але правдою було й те, що 
розпочате разом голодування наражалося на небез
печне тавро організованої акції. А що буде, коли хтось 
із нас зламається? Чи він врятується, потопивши інших, 
а чи радше пришвидшить їхню перемогу? Наші долі 
були спряжені, як долі людей на землі: кожен рух у бік 
визволення тягнув за собою чиєсь страждання. Ми 
бачили як на долоні, з пронизливою ясністю мовчання, 
що приховується у людському серці: рідкісний дар 
шляхетності у миті відносної безпеки і зерно занепаду 
перед лицем смерті. Більше за нашу сміливість нас 
поєднували наша нікчемність і наше боягузтво. Ми 
наважилися діяти, коли цей мовчазний шантаж міг нас 
або незворотньо розділити, або так само незворотньо 
скувати разом. І в цій напруженій атмосфері було 
невипадковим, що, подаючи один одному у жахливо
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похмурий листопадовий вечір руки на знак згоди, ми 
вирішили вилучити з голодування і залишити на узбіччі 
інженера М., як заставу й заруку нашої чесності у цьому 
останньому випробуванні. За вікнами барака шаліла 
снігова завірюха, а на столику біля нар Б. тремтів 
жовтий вогник запаленого хвилю тому недогарка. Б. 
погодився мовчазним кивком голови, але на його 
обличчі промайнув гіркий усміх.

У моєму бараку, куди я повернувся після того, як 
відніс хліб, мене зустріла тиша. Раптово замовкли 
розмови при столі, найближчі сусіди на нарах відсуну
лися від мене, ніби я прийшов із зачумленого міста, а 
в’язні, з якими я приятелював, уникали моїх поглядів і 
неохоче відповідали на питання. Звістка про наше 
голодування вже розійшлася табором, викликаючи 
хвилювання і страх. Почуття моїх російських.товаришів, 
певно, були такими ж складними, як і мої. Від моменту 
амністії вони ставилися до мене відсторонено і майже 
неприязно, вбачаючи у перспективі передчасного і 
чудесного порятунку мало не порушення в’язничної 
солідарності. Довгі місяці очікування, поступова втрата 
надії знову наблизили їх до мене, але з тієї ж причини 
віддалили мене від них. Бо я підозрював, що вони хочуть 
виявити не співчуття до мене, а радість приречених, які 
черпають нікчемну втіху для себе у розпачі інших. Таку 
ж заплутану реакцію викликало голодування. їх не міг 
не схвилювати і певним чином не захопити сам факт, 
що хтось насмілюється підняти руку на непорушні 
закони рабства, яких досі не похитнув жоден порив 
бунту; але водночас діяв інстинктивний, винесений ще 
з волі страх перед мимовільним вплутуванням у справу, 
яка загрожує військовим трибуналом. Де гарантія, що 
слідство не виявить розмов, ведених бунтовщиком у 
бараку відразу ж після злочину? Хто заручиться, що 
необережно прошептане слово підбадьорення чи 
солідарності не перетвориться в устах донощиків на 
підбурювання до бунту? Ні, ні! -  краще триматися від
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цієї справи подалі, допоки Третій відділ не висловить 
свою думку. Діяли у цьому всьому й інші, більш приховані 
мотиви. Наш бунт був бунтом іноземців. Якщо він не 
вдасться, то стане додатковим доказом, що навіть «люди 
звідти» не здатні пробити в’язничний мур, який 
відгороджує Росію від решти світу. Якщо ж нам 
пощастить, то чи не унаочнить це аж занадто виразно 
всім, що в Росії навіть за дротами табору на іноземців 
поширюються одні закони, а на своїх -  зовсім інші? Чи 
ж не занурить це у ще більшу безнадію тих, кому 
доводиться вважатися за своїх? У безвихідному 
становищі попри все краще усвідомлювати, що з правил 
долі винятків не буває. Ніщо так жорстоко не втішає у 
власному нещасті, як вигляд нещастя чужого; і ніщо так 
безповоротно не відбирає надії, як думка, що на неї 
мають право лише обрані.

Отже, я був сам. Лежачи на нарах, я приглядався 
до барака з відчуттям самотності і страху. Як завичай 
увечері, в’язні готувалися до сну, тихо перешіптуючись 
між собою і сушачи онучі біля пічки. Дехто варив у 
казанках лушпиння від картоплі і зогнилі обрізки ріпи, 
випорпані на табірному смітнику біля кухні. Прониз
ливий голод і далі здавався далеким до фіналу, але 
вже увійшов у стадію, в якій раптом став майже байдужим 
і подібним до знечулення всього організму. Надходить 
мить, коли голодна людина болісніше за фізичний голод 
починає відчувати голод уяви. Все, про що вона думає, 
вкладається у несвідомі марення про їжу, а домінантним 
відчуттям стає страх перед відмиранням і всиханням 
тіла. І хтозна, чи можливість ошукати голод не є тоді 
важливішою, ніж його заспокоєння. Навіть сніг набуває 
відповідної консистенції: його можна їсти, як кашу.

У сфері людських почуттів існує дивне явище, яке є 
чимось більшим від звичайного звикання -  майже 
самогубчий закон психічної інерції. Тобто я хочу сказати, 
що на самому дні людської злиденності трапляються 
миті, коли будь-яка можливість зміни -  навіть зміни на
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краще -  здається чимось ризикованим і небезпечним. 
Я чув про жебраків, які тим недовірливіше ставляться 
до своїх доброчинців, чим більше можуть отримати від 
них понад звичайну милостиню -  дах над головою чи 
працю замість кількох мідяків, кинених до підставленої 
шапки. Нижче певного рівня життя в людині виробля
ється щось на кшталт фаталістичної прив’язаності до 
своєї долі, щось на зразок гіркого досвіду, мовляв, 
кожна зміна може бути тільки зміною до гіршого. «Дайте 
мені спокій, -  ніби кажуть вони, -  і лише стільки, скільки 
потрібно, щоб не вмерти». Люди, налаштовані консерва
тивно, роблять із цього висновок, що не слід нікого 
ощасливлювати проти його волі, і з певного погляду 
мають рацію: щастя для того, хто бере, ніколи не є тим, 
чим воно уявляється тому, хто дає. Але хай там як, 
людина в злиднях за якийсь час починає підлягати їхнім 
дивним чарам і з підозрою сприймає несподівану 
можливість вирватися з них, навчившись дотепер 
цінувати лише ті повороти долі, які вносили в її життя 
дрібні, зате стійкі й надійні зміни. Я в таборі бував 
близький до того, щоб повірити: оскільки людина 
приречена на свою долю, то вона не повинна бунтувати 
проти неї. І дивовижна річ: я лежав на нарах і 
приглядався до моїх товаришів з гіркотою через те, що 
вони хотіли назавжди прикувати мене до своєї долі, а 
водночас раптом відчув невиразний жаль, намагаючись 
сам відірватися від неї. Вистачило глянути на їхні 
обличчя, щоб побачити: за рік більшості вже не буде 
серед живих, але на скільки ж я почувався безпечнішим 
і менш самотнім з ними перед лицем смерті, ніж без 
них у цій останній погоні за життям! Справді, було щось 
непорушне й остаточне у вигляді цих людей, які босоніж, 
із червоними від вогню і покритими твердою щетиною 
обличчями пильнували свої казанки, бездумно 
порпаючись патиками у згарищі, чи вкладалися до сну 
на нарах, вдивляючись налитими кров’ю, від голоду і 
виснаження очима в тьмяне світло жарівок. У бараку о
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цій порі вже було тихо; часом хтось із в’язнів важко 
сповзав зі свого леговища і, заточуючись, як п’яний, та 
чіпляючись дорогою за звислі з усіх боків ноги, йшов 
до цеберка хвої, щоб угамувати спрагу. Нари на розі, 
де вечорами мовчки висиджував Дімка, постукуючи 
дерев’яною ложкою об протез, були тепер порожні: 
нашого дневального нещодавно відіслали до трупарні. 
Надходила ніч. Я був самотній, жахливо самотній.

Тієї ночі я не склепив очей. Лежав навзнак на 
твердих дошках, заклавши руки за голову, і ще раз 
намагався впорядкувати в голові усе, що сталося. Після 
півночі барак вже добряче пірнув у сон, жарівки затліли 
хирлявішим світлом, а з усіх нар -  знизу, з боків і 
навпроти -  почулися перші нічні крики, змішані з 
невиразною маячнею і сухим переривчастим плачем, 
який нагадував то кашель, то пугикання сов у лісовій 
тиші. Було душно, тож я відкинув -  як мої сусіди -  
тілогрійку і жадібними ковтками хапав гаряче повітря. 
Прикривши очі, я чув у паузах між криками й плачем 
передвечірнє плямкання коропів в очереті спорожні
лого ставу, а розплющивши їх, бачив напіврозкриті роти, 
з яких навіть на відстані доносився крізь спорохнявілі 
зуби солодкавий сморід гнилизни, і відблиски білків у 
темних очницях. За вікнами простягалася біла ніч і 
припадала до шиб крижаним листям папороті. Смуги 
світла, патрулюючи зону з кутових прожекторів, через 
рівномірні проміжки часу прошивали барак навиліт, 
видобуваючи з напівмороку нижніх нар сонні обличчя, 
і блискавично зникали, як шаблі, що розтинають м’яку 
завісу ночі.

Небезпечнішою за голодування була відмова 
виходити на роботу. В совєтських таборах так званий 
отказ -  це одне з найсерйозніших порушень внутрішнього 
розпорядку. На Колимі, де внаслідок відрізаності таборів 
упродовж більшої частини року від «великої землі» існує 
цілком специфічний і жорстокий режим, регульований 
місцевими, а не центральними розпорядженнями,
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відмову вийти до праці карають розстрілом на місці, без 
суду і слідства; в інших таборах в’язня роздягають 
догола і тримають його на морозі, аж поки він піддасться 
або помре; у ще інших спочатку саджають в ізолятор на 
двісті грамів хліба і воду, а у випадку рецидиву судять і 
оголошують другий вирок: п’ятирічний звичайним 
кримінальникам, десятирічний або смертний -  політичним. 
У Єрцеві отказчиков-рецидивистов по кількох місяцях 
забирали до центрального ізолятора за зоною, і ми 
ніколи не довідувалися, що з ними сталося. Однак 
існували серйозні причини припускати, що черги з 
кулеметів і залпи з гвинтівок, які ми з певною 
періодичністю чули з-поза зони, лунали не з полігону 
для охорони табору, як нам говорили, а із захованого 
від людського ока двору головного ізолятора. Після 
вибуху російсько-німецької війни табірна влада не 
приховувала від нас того факту, що в силу увійшли нові 
накази, які звичайним «народним» судам у містечках 
поблизу таборів надали нові повноваження тимчасових 
військових трибуналів, а на практиці -  необмежену 
владу над життям в’язнів. До найтяжчих злочинів, які 
можна було здійснити в таборі після 22 червня 1941, 
належали поширення капітулянтських настроїв і відмова 
виходити на роботу, кваліфікована у світлі надзвичайного 
оборонного законодавства як саботаж захисту вітчизни. 
Все це було аж занадто зрозуміло, проте залишалося 
ще одне запитання: якою мірою договір Сікорського- 
Майського оберігав нас, поляків, від дії механізму 
совєтських законів воєнного часу? На цій останній тонкій 
нитці зависло все наше голодування. І не було 
найменшого сумніву, що вже перші години дня, який 
вставав за матовими шибками барака, дадуть нам на 
це запитання вичерпну відповідь. У рівнянні ризику це 
було єдине невідоме, і від нього залежало, чи знак 
рівності повернеться проти нас двома націленими 
дулами гвинтівок, а чи ляже відчиненими навстіж 
воротами табору.
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Під ранок я заснув так міцно, що проспав «підйом», 
і мене розбудило допіру різке шарпання за ноги. Біля 
моїх нар стояв Зискінд і без слів, одним кивком голови 
наказав йти з ним. Я сповз із підстилки, одягнув шапку, 
підв’язав куфайку мотузком і вийшов за ним з 
порожнього барака до зони. В зоні також було порожньо 
і спокійно, дневальньїе відгортали перед бараками сніг, 
з кухні, маленької комірки, де кип’ятили воду, і лазні 
широкими пасмами валив дим і, розмастившись дахами, 
стрімко відривався від покрівлі, наче раптом відпущений 
розмотаний сувій паперу. Дорогою від кухні в напрямку 
воріт повільно їхали сани з порожньою діжкою, на якій 
сидів верхи згорблений і сумний водовоз Коля, 
поганяючи покритого інеєм гнідого ялівцевим прутиком. 
Побачивши мене з Зискіндом, він обернувся, мовби 
збирався щось крикнути, але за мить зіщулився ще 
більше, шарпнув віжки і потягнув коня батогом. Біля 
амбулаторії вже стояло кілька хворих в’язнів. Ранок був 
морозний, сухий і пронизливий -  1 грудня.

Замість відвести мене до ізолятора, Зискінд 
обійшов зі мною всі бараки, в яких жила решта 
голодуючих, і лише потім -  ушістьох -  ми рушили до 
кабінету начальника табору Самсонова. Самсонов 
приймав нас по черзі, але розмови звучали однаково. 
Він сидів за столом на тлі великої настінної карти 
Радянського Союзу, портретів Сталіна (великого 
розміру) і Берії (значно меншого), графіків виконання 
виробничого плану та схематичного плану табору і 
дивився на мене-з-під хутряної шапки спокійним, майже 
по-батьківськи докірливим поглядом, в якому однак 
щохвилі з’являлися холодні голки ненависті.

- Хто тебе намовив голодувати?
- Ніхто. Я сам так вирішив.
- З якою метою голодуєш?

Домагаюся звільнення з табору на підставі амністії 
для польських громадян, ув’язнених в Росії, або права 
зв’язатися з представником Польщі при радянському уряді.
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- Ти чув про надзвичайні трибунали, які під час війни 
мають право розстрілювати в’язнів за відмову виходити 
на роботу? А ти знаєш, що голодування -  це відкритий 
бунт проти совєтської влади і совєтських законів?

- Так.
- Підпишись ось тут, що ти про це знаєш.

Не підпишусь. Від моменту укладення польсько- 
совєтського договору в Лондоні я є громадянином 
дружньої держави і не підлягаю совєтській юрисдикції.

- Мовчати! Зискінд, забери цю польську сволоту в 
ізолятор.

Зискінд жваво вскакував до кабінету, і з вигуком: 
«Слушаюсь, гражданин начальник!» -  виводив нас 
назовні. Перший допит закінчився. Ми придивлялися 
один до одного мовчки, але з виразом полегшення на 
обличчі, і лише пані 3. зблідла й цокотіла зубами, а Б. 
витирав рукавом піт з чола.

Близько дев’ятої всі ми вже були в ізоляторі. 
Внутрішній ізолятор містився в самому куті зони при 
дротах і вишці, біля якої він виглядав, як курник. 
Маленький, мурований будиночок із заґратованими 
віконцями завбільшки з людську голову, додатково був 
ще огороджений дротом, аби не виникло жодних 
сумнівів, що він виконує роль тюрми в тюрмі. В’язні 
завжди оминали його здалеку, навіть не поглядаючи в 
бік стін із сірого каменю, продірявлених отворами, з яких 
зяяло темною порожнечею. Однак часом з ізолятора 
долинали спів або крики, тоді ми призупинялися на 
стежці, поверталися спиною до його мурів, а лицем до 
своїх бараків, щоб, не викликаючи підозр, послухати, 
чи не просять чогось наші товариші. У внутрішній 
ізолятор в’язнів кидали за здійснені в зоні дрібні 
злочини або ж за серйозні злочини перед висилкою 
до центрального ізолятора за зоною, який був 
звичайною тюрмою, що обслуговувала і вільних 
громадян міста Єрцева. Тут треба хоча б коротко 
описати умови життя в ізоляторі, щоб заздалегідь
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розвіяти припущення, ніби він не був карою, оскільки 
до нечисленних мрій в’язнів належала також втеча від 
тортури табірною працею в благословенний стан 
бездіяльності у справжній тюрмі. По-перше, в’язень, 
посаджений в ізолятор, отримував лише 200 грамів 
хліба і воду; по-друге, віконця у маленьких камерах не 
були ані засклені, ані навіть забиті дошками, тож 
температура повітря всередині була не набагато вищою, 
ніж назовні; нарешті, по-третє, в’язень мав право взяти 
до ізолятора тільки те, в чому виходив на роботу: ковдру, 
ряднину і сінник він залишав у бараку. Та в деяких 
випадках покарання ізолятором обмежувалося нічною 
порою: вдень в’язень виходив, як усі, на роботу, увечері 
ж прямо з вахти повертався до своєї камери, але 
отримував за це -  на відміну від інших -  «перший 
казан», тобто 300 грамів хліба і дві тарілки найрідкішої 
юшки. Отже, ізолятор таки був карою, і в’язні, бувало, 
плакали як діти, обіцяючи виправитися, аби лише 
вибратися з нього.

Віконце моєї камери виходило на зону, і я міг, 
притуливши лице до холодних ґрат, охопити поглядом 
частину бараків із кухнею та. лазнею. Поряд зі мною, в 
сусідній камері, помістили поліціянта з Сілезії Т., 
порядного і прямолінійного чоловіка з широким, трохи 
монгольським лицем, який з невідомих нам точно 
причин приховував у таборі своє справжнє прізвище і 
професію, представляючись всюди гірником, і був одним 
із найкращих у Єрцеві «лісорубів». Камера Т. -  
розташована праворуч від моєї, якщо стояти лицем до 
вікна -  прилягала до камери пані 3., а через неї -  до 
камер решти голодуючих. Ліворуч від мене сидів 
електротехнік з Ростова-на-Дону Горбатов, який 
потрапив до ізолятора за образу вільнонайманого 
співробітника єрцевської електростанції. Віконце Т. за 
рогом виходило на дорогу, яка вела з міста до табору, 
частину житлових будинків у Єрцеві і відгалуження 
дороги в напрямку центрального ізолятора. Моя камера
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була такою низькою, що я досягав рукою стелі, і такою 
вузькою, що одним великим кроком можна було 
переступити від стіни Т. до стіни Горбатова. Половину 
простору по довжині займали двоповерхові нари, збиті 
з неструганих дошок і поставлені узголів’ями в бік вікна. 
На верхніх нарах неможливо було сидіти, не торкаючись 
згорбленими плечима дерев’яної стелі камери, 
натомість на нижні доводилося вповзати рухом 
пірнальника головою вперед, а виповзати -  відштовху
ючи тіло, як плавець на мілині, руками від дошок. 
Відстань між краєм нар і дверима, обік яких стояла 
параша, була не більшою за пів нормального кроку. 
Подумавши, я вибрав верхні нари (хоч на них тягнуло 
пронизливим холодом з відчиненого вікна, звідки на 
підвіконня надувало тонкий шар снігу), оскільки вони 
були просторішими, а тупцювання на клаптику голої 
землі розміром крок на пів загрожувало божевіллям. 
Обидві бічні стіни з червоної цегли дозволяли відносно 
легко спілкуватися з сусідами, і то навіть не за 
допомогою перестукування, а голосним шепотом, 
приклавши рот до щілин, з яких випадали шматки 
скам’янілого вапна. Перед тим, як піти на обід, Зискінд 
ще раз перевірив двері камери. Заскреготів ключ у 
замку, відхилилася заслонка вічка і м’яка хода валянок 
поволі віддалилася, тонучи у крижаній тиші.

Перший день я провів, розглядаючи камеру і зону 
крізь маленьке віконечко над верхніми нарами. Дивно 
було дивитися здалеку на в’зничних товаришів, які 
поспішали до бараків, зупинялися на стежках, віталися
-  з вікна тюрми в тюрмі: вони здавалися майже вільними 
людьми. Та я їм не заздрив. Після стількох місяців 
стадного життя самотність знову давала -  як колись у 
лікарні -  свіже і підбадьорливе відчуття. Мені було 
страшенно холодно, проте я не відчував голоду. Десь 
на дні свідомості чаїлася іскра гордості -  так, ніби я 
вже володів важко здобутою свободою. Тисячі людей 
борються на світі за різні речі, не знаючи, що навіть
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можливість поразки має у собі щось зміцнююче і 
переможне, коли набуває вигляду мучеництва. Люди, 
переможені в битві за те, у що вони вірять, охоче 
приймають мучеництво як гірку нагороду своїй 
самотності. Справа однак у тому, що мало є таких, у кого 
витривалість тіла дорівнювала б силі віри. Увечері 
першого ж дня, коли у моїй камері загорілася жарівка і 
почувся брязкіт казанків, що долинав із зони, я раптом 
відчув голод і невизначений страх, і від тієї миті до кінця 
голодування -  хоч відмовлявся навіть від води -  
мочився по кілька разів упродовж дня і ночі.

Вночі я спав погано, часто прокидався і бачив такі 
загадкові, невловимі й безладні сни, що попри 
розпачливі зусилля не в стані був пригадати їх собі вже 
за хвилю після пробудження. Трясучись від холоду, я 
втиснувся в куток верхніх нар якнайдалі від вікна, 
підтягнув ноги так, щоб коліна торкалися живота, сховав 
майже повністю голову під куфайкою і запхав долоні в 
рукави. У такій позі я міг витримати на одному боці не 
довше, ніж годину, але оскільки вона здавалася мені 
найбільш раціональною і найкраще оберігала від 
холоду, я вже не змінив її до кінця перебування в 
ізоляторі. Наступного дня голод відступив, натомість 
посилилося відчуття самотності. Я сповз із нар і кілька 
хвилин порухався, щоб зігрітися, на маленькому 
клаптику землі, поплескуючи себе по боках. Відчувши 
нарешті, що кров починає жвавіше бігти задерев’я
нілими частинами тіла, я постукав до камери Т.

Як чуєшся? -  запитав я.
За стіною розлігся голосний гуркіт, як від падіння 

тіла, потім обережне шарудіння в щілині і врешті 
спокійний голос відповів:

- Пекельно холодно, але можна витримати. А ти?
- Добре. Як решта?
- Не відповідають.
Я зробив крок до протилежної стіни і знову застукав.
- Давно сидиш, Горбатов?
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- П’ять днів. І ще стільки ж залишилося.
- Тяжко?
- Голодно. Жерти охота, а хліба дають на один зуб. 

Ти з тим голодуванням здурів. Не витримаєш...
- Не твоя справа...
Я присів на краю нижніх нар, бездумно втупившись 

поглядом у парашу. Але Горбатов виявився балаку
чішим від Т.

- Знаєш, хто сидить збоку від мене?
. ?
- Три монашки, за віру.
- Не може бути!
- Так, так. Співають і моляться. Я спробував погово

рити з ними, але вони не відповідають. Незаймані, -  
засміявся він і водночас захлиснувся кашлем.

Наче крізь туман, я пригадав собі розказувані 
пошепки в зоні історії трьох сестер-черниць з Угорщини, 
яких ніхто з нас в очі не бачив. Говорили, що вони 
прийшли до єрцевського ізолятора етапом з Няндоми, 
де відсиджували термін від 1938 року. Вони сумлінно 
працювали в Няндомі до осені 1941-го, аж раптом 
якогось дня відмовилися вийти з зони, не бажаючи 
«служити сатані». Серед в’язнів у Єрцеві про це 
говорили багато, але в жовтні справа затихла, і я був 
переконаний, що три черниці або вже давно загинули, 
або сидять у центральному ізоляторі. У кожному разі 
воєнний стан надав їхньому таємничому шаленству рис 
самогубства.

З камери Т. долинув стук.
- Що там у тебе так дзюркотить? Тече з даху?
- Ні, відливаю.
- П’єш воду?
-Ні.

Страх напав?
- Ні, мабуть, у мене міхур хворий.
Т. засміявся і ще щось докинув, але я відірвав вухо 

від шпарини. Добру годину я стояв мовчки, спертий на
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нари, відчуваючи, як моя колишня впевненість у собі 
поступається місцем тривозі і гарячково шукає порятунку 
в честолюбстві. Бувають у житті людини моменти, 
особливо після періодів постійного підживлення 
марнославства відважними намірами, коли ноги раптом 
підгинаються, як ватяні, і єдине, чого по-справжньому 
хочеш, це втекти, навіть не оглядаючись назад.

- Знаєш, хто сидить в ізоляторі? -  знову застукав я до Т.
-Ну?
- Три черниці, за сатану.
- Дотепер? І чого хочуть?
- Мучеництво за віру, -  відповів я не задумуючись і 

навіть не усвідомлюючи тоді, що запозичую це 
визначення у Достоєвського.

Так, як ми, -  сказав він.
Не перебільшуй, ми лише хочемо вийти на 

свободу, -  відплатив йому з полегшенням я, але відразу 
ж постукав у другу стіну.

- Горбатов, передай трьом сестричкам вітання від 
голодуючих поляків.

- Ошалів? Я хочу вийти звідси. Досить, Зискінд йде...
Справді, на стежці до ізолятора почулися кроки, а

потім з гуркотом відчинилися вхідні двері. Зискінд хвилю 
покрутився в коридорі, нарешті, скреготнувши ключем 
у замку моєї камери, зайшов досередини і без слів 
поклав на верхніх нарах порцію хліба. Точно те саме 
він, очевидно, зробив і в інших камерах, бо до мене 
долинав усе слабший скрегіт ключа і рівномірний звук 
замикання дверей. Я довго дивився на свіжу порцію 
хліба, але не відчував голоду; і хоч відтоді Зискінд 
приносив її мені щоденно о тій самій порі, я сприймав 
його візити зі щораз більшою апатією.

Увечері двері моєї камери знову відчинилися. Хтось, 
діставши копняка, стрімко влетів досередини, як 
величезний шматяний м’яч, і потонув у ямі нижніх нар. 
За чверть години двері камери ледь привідкрилися і 
Зискінд просунув у шпару миску паруючої юшки, а потім
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окраєць хліба. Незнайомий зірвався з нар, вдарився 
головою об верхні дошки, вилаявся і кинувся на 
підлогу. їв він голосно і жадібно -  цямкав, хлебтав і 
сьорбав гарячу рідину, блискавично перемелюючи 
щелепами хліб. Це тривало не довше, ніж хвилину, бо 
за мить я почув характерне плямкання язика, що 
вилизує миску, звук порожньої бляшанки, кинутої на 
підлогу, і тваринний муркіт задоволення. Цього було 
досить, щоб я раптом відчув клейкий смак скупченої 
слини, крапельки поту на чолі і близьку до втрати 
свідомості слабкість. Коли я отямився, незнайомець піді 
мною вже хропів, видихаючи з пронизливим свистом 
повітря і белькочучи крізь сон. Вранці його забрали на 
роботу, а ввечері знову привели до мене в камеру. Ми 
провели разом п’ять ночей, але так і не обмінялися 
жодним словом, і я ні разу не бачив його обличчя. Коли 
він їв, я лежав на верхніх нарах, охоплюючи поглядом 
заледве краєчок долівки під дверима і парашу, а коли 
він виходив, я спав або вдавав, що сплю. В темряві 
вечора я лише протягом частки секунди бачив його тінь, 
зіщулену, зім’яту і різким ударом закинуту від порога 
прямо на нижні нари. Не було сумніву, що він мав 
відіграти стосовно мене роль злого духа-спокусника, 
але попри це я прив’язався до нього, бо у немилосердно 
повільному плині часу вік був єдиною стійкою опорою, 
за яку я міг зачепити свою вихолощену, мов порожня 
шкаралупа, уяву.

На четвертий день голодування я вже настільки 
ослаб, що насилу злізав до параші, а решту дня 
нерухомо проводив на нарах, навіть удень западаючи 
в неспокійну дрімоту, яку переривали конвульсії. Цей 
гарячковий сон приносив мені певне полегшення, 
якийсь ніби повніший смак самотності, але водночас 
занурював мене у дивний тривожний стан і помалу 
позбавляв відчуття реальності. Я не відчував ані голоду, 
ані навіть холоду, натомість часто прокидався з криком 
на вустах, не знаючи першої миті, де я і що я тут роблю.
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Також більш реально, ніж доти, я в рідкісні хвилини 
притомності усвідомлював сум і гіркоту вмирання, марно 
намагаючись пригадати собі все дотеперішнє життя, 
мовби шукав утіхи в цій можливості востаннє поглянути 
в лице того, хто колись носив моє прізвище, -  був мною. 
З усіх ознак смерті цей процес відокремлення від 
власної особистості є, мабуть, найстрашнішим і 
найбільше сприяє наверненню. Бо що ж інакше 
залишається, якщо ти навіть не віриш, що колись, на 
тому березі земної мандрівки, знову настане чудесне 
поєднання покинутого на дошках страждання тіла і сенсу 
життя, який витікає з нього, наче кров із жил? Це були 
хвилі, коли я шкодував, що зашкаруб у таборі і не можу 
молитися; я був, як ялова, спалена пустельним сонцем 
на жужіль скеля, з якої доти не бризне живе джерело, 
доки її не торкнеться чудесна патериця.

Близько полудня двері камери відчинилися і в них 
став не знаний мені досі офіцер НКВД у формі, навскіс 
перекресленій портупеєю, розщіпнутому шкіряному 
плащі і червоно-синьому кашкеті з позолоченим 
совєтським гербом. Через плече йому заглядав до 
камери Самсонов у своїй хутряній вушанці і застібнутому 
під шию кожусі.

- Прізвище? -  різко кинув незнайомець, розгорнувши 
поли плаща так, щоб було видно його руку на кобурі 
пістолета.

Я насилу підвівся на нарах і повільно вимовив 
прізвище, але раптом мені здалося, що незнайомий 
відщіпає золоту кнопку кобури і пещеними пальцями 
береться за чорне, лискуче руків’я пістолета. Серце у 
мене забилося сильніше, а вся кров, здавалося, 
шугнула до нестерпно переповненого міхура. Я 
примружив очі. Як звук пострілу, пролунало наступне 
запитання:

Припиниш голодування?
- Ні! -  розпачливим вигуком якнайшвидше відповів 

я. -  Ні, ні! -  повторив я поспішно і впав на нари, залитий
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потом та відчуваючи, що міхур зараз зморщиться, як 
проколотий м’яч.

- Військовий трибунал! -  наче крізь сон почув я.
Двері камери з тріском зачинилися.
Не знаю, як довго я спав, але вже сіріло, коли мене 

розбудив різкий стук у стіну з камери Т.
Пані 3. зомліла, -  говорив гарячково він, -  її 

забрали до лікарні...
- А решта?
- Не знаю. Немає зв’язку через порожню камеру. Я 

чув багато кроків у коридорі. Я думав, що ти також, бо 
вже годину стукаю. Тобі погрожували?

- Так.
- Тримаєшся?
- Так, -  відповів я, подумавши.
Під вечір Зискінд приніс мені порцію хліба і замість 

вийти, як завжди, без слів, тицьнув мені в руку папірець. 
Я підповз до жарівки. «Ми всі троє в лікарні, -  писав Б.,
-  перервіть голодування. Тепер уже ясно, що воно 
нічого не дасть». Я простукав цей лист Т., але він тільки 
зустрів його лайкою. Я полегшено згорнувся калачиком 
до сну, коли через поріг до камери з гуркотом ввалився 
незнайомий і за мить почав пристрасно хлебтати на 
землі свою юшку.

Наступного дня я прокинувся з дивним відчуттям, 
ніби душуся. Я важко хапав повітря, руки й ноги, 
здавалося, розпирають одяг і клубками м’яса вивалю
ються назовні, а все тіло було мовби міцно спутане 
мотузками. Не рухаючись з місця, я підніс до очей одну 
руку -  вона спухла так, що на ній цілковито зникло 
зап’ястя, а з обох боків долоні утворилися м’які, 
набряклі подушки. Я повільно підвівся і придивився до 
ніг -  вище кісточки вони переливалися через край 
Гумових черевиків. Отже, так і є: я почав пухнути з голоду. 
Я розшнурував черевики, звільняючи покриті перехрес
ними смугами стопи, і з величезним зусиллям взявся 
роздирати вздовж швів холоші ватяних штанів. Кожен
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рух завдавав мені різкого болю, бо доводилося 
віддирати від шкіри зашкарублий панцир із крові і гною, 
але я не зупинився, поки не побачив дві голі, червоні 
колоди ніг, покриті виразками, з яких повільно 
сочилася жовто-рожева рідина. Я торкався цих ніг, наче 
вони були не мої: палець спочатку занурювався у м’яке 
тісто тіла, а потім відскакував, як від напомпованої 
автомобільної камери. Щоб зняти куфайку, я все ж мусив 
злізти з нар. Лише після всього я сів на підлогу від 
втоми, спершись плечима до стіни. Тепер я міг набрякати 
вільно -  простору знову було достатньо. Мені не було 
холодно, лише нудило і паморочилося в голові. Я навіть 
не помітив, коли заснув, схиливши голову на дві м’які і 
мокрі від крові подушки ніг.

Певно, було не пізніше, ніж четверта пополудні, бо 
крізь маленьке віконце до камери ще проникала смуга 
світла, коли від стіни Горбатова донісся не стукіт, а 
нервовий гуркіт. Майже не міняючи пози, я відстукав і 
приклав вухо до щілини.

- Хвилину тому вивели сестер, -  сказав він швидко, -  
увечері повертаюся до зони. Всего хорошего.

Я переповз до протилежної стіни.
- Виглянь через своє віконце, -  сказав я, -  щойно 

вивели сестер.
- Добре, -  відповів Т.,- пізніше постукаю і розкажу тобі.
Я чекав, охоплений незрозумілим страхом і

збудженням. Моя голова була важкою, як достиглий 
гарбуз, за час сну рани на оголених ногах присохли, 
але запалилися і так нестерпно свербіли, що я знову 
почав їх роздирати, бездумно бавлячись тонкими 
струпиками. Мені було душно, і я знову відчув тиск у 
міхурі, та не мав сили встати... Одночасно з хвилею 
тепла в штанах я зауважив на підлозі маленьку калюжу.

- Бачив, -  постукав Т.
Розкажи детально, -  попросив я. 
їх вивели за зону в бік центрального ізолятора. 

Більше не видно, вже смеркає...
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Як вони виглядали?
Звичайно. Три жінки зі страшенно розпатланим 

волоссям. Здається, ще молоді.
Конвой великий?

- Двоє стрелков з багнетами.
- Розкажи ще. Як вони йшли?

Звичайно. Я більше нічого не бачив. За зоною 
вже майже темно. Добраніч.

Я видряпався на нари, ранячи ноги об країдошок, 
і втиснувся у свій кут. Так, без руху, я пролежав хліб 
Зискінда, гуркіт тіла незнайомого і його тваринну 
вечерю на землі. Час тепер плинув швидко, оскільки я 
впав у стан сонного заціпеніння наяву. Було вже, мабуть, 
близько півночі, коли з боку полігону пролунали три 
короткі залпи. Я ще встиг, як спалах пострілу, вловити 
це застереження, після чого мене відразу огорнула 
темрява.

Задня Льовенштайн, який відвідав мене в ізоляторі, 
не приховував від мене правди.

- Дорогий мій, -  сказав вік, користаючись хвилинною 
відсутністю Зискінда, -  у тебе здорове серце, але навіть 
найздоровіше серце не зможе довго гнати кров до 
таких спаршивілих, набряклих ніг. Раджу тобі перервати 
нелеґальне голодування, -  він злегка посміхнувся, -  і 
повернутися до голодування дозволеного, а навіть 
призначеного законом. Поживеш собі ще три місяці у 
тиші й теплі трупарні, а за той час, може, якраз щось і 
зміниться...

Я заперечливо похитав головою. Почувався я тепер 
краще, навіть з нар зліз, щоб відпровадити старого 
лікаря до дверей. Але тієї ночі -  сьомої від початку 
голодування і шостої в ізоляторі -  я раптом відчув різкий 
біль у серці і пронизливий страх. Немає нічого гіршого 
за безпредметний страх, страх перед незнаним, перед 
грізною таємницею, яка, здається, причаїлася всюди -  
тут же, поблизу горла, біля пальців ніг, у лівому кутку 
грудної клітки... Незнайомий поворушився піді мною уві

266



сні і важко зітхнув. Я на мить віднайшов упевненість у 
собі, але коли той знову затих, я раптом, невідомо чому, 
подумав, що він помер, і швидко зсунувся з верхніх нар 
на землю. Я страшенно довго -  цілу вічність! -  гупав у 
стіну Т., весь час будучи майже непохитно переконаним, 
що на відстані витягнутої руки лежить труп, боячись хоча 
б на коротку мить повернутися до нього спиною, аж 
врешті відчув між конвульсивно зігнутими пальцями 
щось липке і перестав стукати. Ніхто не відповідав. Отже, 
він теж помер? Я набирав повітря для останнього 
розпачливого крику, мовби хотів видобути його з 
найглибших надр цієї агонії страху перед смертю, коли 
поряд пролунав спочатку стук, а потім запитання:

- Що сталося?
- Ти живий? То ти живий!
- Погано почуваюся, геть слабий...
- Давай перервемо голодування, ми його програли, 

коли ті відійшли... Черниць розстріляли...
Я -  ні, -  відповів він із неочікуваною силою.

Я не зрушив з місця. Але коли незнайомий знову 
зітхнув і закричав щось крізь сон, я міцно заснув під 
стіною -  вперше за багато тижнів з відчуттям спокою.

Восьмого дня увечері незнайомий не прийшов, як 
звично, до камери, натомість двері відчинив Зискінд і 
наказав приготуватися на вихід.

- Куди?
У коридорі я трохи зачекав, поки Зискінд відчинить 

двері Т. Коли той нарешті вийшов, я приглядався хвилю 
до його набряклої голови і прочитав у його погляді 
зусилля, яке зазвичай вимальовується в очах людей, 
котрим важко впізнати знайоме обличчя.

Кінець? -  запитав він тихо.
- Не знаю, -  знизав плечима я, -  стрелков немає.
На вахті в присутності офіцера Третього відділу ми

підписали текст телеграми до професора Кота, посла 
Речі Посполитої, що виконував свої службові обов’язки 
в Куйбишеві, і рушили із Зискіндом до маленького
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шпиталика, нещодавно відкритого у протилежному кінці 
зони. Ми йшли, тримаючись попід руки, з дивовижною 
легкістю, так, ніби мали за мить відірватися від землі. В 
зоні падав густий сніг, засипаючи бараки аж по сяючі 
вогнями вікна. Було тихо, порожньо і спокійно.

*

Життя нам врятував мовчазний «старий поляк» з 
України доктор Забєльський, який всупереч отриманим 
чітким інструкціям дав нам замість нормальної порції 
хліба і юшки по два шприци молока. В такий спосіб ми 
уникнули блискавичного завороту кишок і під вечір 
наступного дня, з’ївши першу за дев’ять днів тарілку 
ріденької кашки, я рушив до вбиральні. У малій, 
нашвидкуруч збитій з кількох дошок халабуді я пережив 
найбільшу в житті фізичну муку, коли затверділий на 
камінь шлак, з якого впродовж восьми днів голоду
вання мій організм висмоктав усі соки, прокладав собі 
дорогу через кишки, шкрябаючи і ранячи їх до крові. 
Як жалюгідно я, мабуть, виглядав, сидячи навпочіпки 
на обмерзлій дошці у підбитій вітром куфайці і 
вдивляючись у шмагану завірюхою снігову рівнину 
очима, з яких текли сльози болю і гордості!
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Трупарня

Кінцем земної мандрівки в таборі була розташована 
між кухнею і приміщенням для вагітних жінок трупарня -  
великий барак, куди відсилали непридатних до роботи 
в’язнів перед остаточним викресленням їх зі списку 
живих.

Втім, сам вирок до трупарні не був незворотним, і 
за якийсь час його могли переглянути. На підставі 
лікарського висновку в’язня направляють до трупарні, 
якщо він перестає бути работягой і стає доходягой (це 
слово якнайкраще передає сенс «догорання»). Але -  
принаймні теоретично -  завжди існувала можливість 
відновлення організму, хоча самого відпочинку без 
покращення харчування навіть у випадку молодших 
в’язнів не вистачало, щоб воскресити згасаюче життя. 
Адже трупарня означала лише звільнення від тортури 
працею, натомість не давала звільнення від мук голоду. 
Навпаки: голод стає справді небезпечним і підводить 
до межі божевілля саме в періоди бездіяльності, коли 
людина має достатньо часу, щоб виразно його 
усвідомити, щоб наповнити думкою про нього кожну 
хвилину нерухомого лежання на нарах. Тому-то й натовп 
жебраків, які щовечора очікують перед кухнею на 
роздачу залишків юшки з казанів, складався переважно 
з мешканців трупарні.

Найбільше вражало в трупарні те, що за своїм 
первісним задумом вона була покликана повертати 
виснажених в’язнів до стану відносної працездатності, 
а на практиці виконувала роль, виражену в її жарґонній 
назві, -  моргу, покійницького дому. Продовольчий пайок -  
приблизно на рівні «другого казана» -  в жодному разі 
не міг кардинально загальмувати процес відмирання
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тканин, а типові хвороби Півночі -  цинга і пелагра -  в 
рамках символічної овочевої терапії були невиліков
ними. Лише дуже сильний організм, виснажений працею, 
але ще не прожертий іржею хвороби, мав шанси знову 
зібратися з життєвими силами -  до наступної кризи. 
Повторний лікарський відбір (подібний до застосову
ваної у німецьких концентраційних таборах «селекції» 
старих і немічних в’язнів «до газу») ділив мешканців 
трупарні на категорії слабосилка і актировка. Першу 
отримували в’язні, які ще мали перспективи поверну
тися до праці після відпочинку в трупарні: їм призначали 
невеличкий харчовий додаток, так зване слабосильное 
питание, і організовували у «слабкоманди», де їх 
використовували на допоміжних роботах у зоні. Друга 
назва означала невиліковний діагноз у табірних 
умовах, тобто на практиці -  вирок, що прирікав на 
повільну смерть у трупарні: в’язнів з актировки вже не 
брали на жодні роботи, але вони й не отримували 
жодного харчового додатку. їм залишалося тільки 
терпляче очікувати кінця.

Рідкісні випадки повернення із слабосилки до життя 
і праці навіть цей поділ перетворювали на фікцію. Але 
мешканці трупарні, на загал розуміючи, що попри штучне 
розрізнення вони пливуть в одному човні, тим не менше 
з усіх сил намагалися потрапити до першої категорії. 
По суті тут йшлося навіть не так про той харчовий 
додаток, як про смертний вирок, що містився у слов> 
актировка. Нелегко було ціною втрати решток надії 
заплатити за цілковитий спокій і бездіяльність. Ніхто, 
думаючи про барак, до якого раніше чи пізніше вели 
всі життєві дороги в таборі, не насмілювався порівню
вати його з лікарнею. Він стояв трохи на узбіччі, 
самотній, засипаний снігом, поблискуючи вікнами, як 
сліпець очима, з білим, наче капітуляційний прапор, 
полотнищем диму над дахом: надія його покинула, а 
живі обходили стороною. Можна б скати, що він 
знаходився хоч і за дротом, але вже не в таборі, на
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іншому березі вічної свободи... А тим часом у цій останній 
мандрівці його не супроводжувало навіть милосердя. 
«Барахло, сміття, -  говорили про трупарню в зоні, -  
дурно хліб їдять. І для нас, і для них було б краще, якби 
вони вже відмучились».

З лікарні в трупарню я йшов із дещо іншими 
відчуттями, ніж мої російські товариші. П’ятиденне 
перебування в шпиталику не вплинуло на мою опухлість 
і не загоїло ран на ногах -  зовсім навпаки, нервове 
розслаблення після голодування відкрило тепер увесь 
організм для нової атаки цинги, але спогад про 
перемогу був ще досить свіжим і наново розпалив 
зовсім уже зітлілу надію. Трупарня здавалася мені 
найкращим виходом у ситуації, коли без температури я 
не мав формального права займати лікарняне ліжко, а 
з огляду на близьке, можливо, звільнення я волів 
бездіяльно лежати на нарах поряд зі смертю, ніж 
конвульсивно триматися за життя на роботі. Отже, у 
певному сенсі я йшов до прокажених, захищений 
непроникним панциром від прокази. І знову, як колись, 
я відчув щось на зразок сорому, що доля усе виразніше 
зіштовхує мене зі стежок, протоптаних переді мною 
тисячами набряклих і вкритих виразками ніг совєтських 
в’язнів.

Дорога вела повз амбулаторію, прибудову до 
технічного барака і материнський барак. Я щохвилі 
зупинявся, клав на сніг вузлик з усім моїм в’язничним 
добром і приглядався до зони. Внизу, освітлений 
морозним грудневим сонцем і заметений високими 
кучугурами, стояв мій колишній барак, і я знав, що 
ніколи до нього не повернуся. Дві вагітні жінки повільно 
йшли в напрямку амбулаторії, підтримуючи з боків 
округлі животи червоними від морозу руками. За 
дротами, скільки сягало око, тягнулася біла пустеля, 
окреслена на обрії широкою лінією лісу. На вході до 
трупарні я ще зупинився, щоб перекинути вузлик на 
друге плече і перевести подих. Тієї ж миті з мого
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колишнього барака вийшла бригада вантажників і 
попрямувала в бік лазні. Скільки ж то минуло часу, 
відколи я отак ходив разом із ними, скільки нових, 
незнайомих мені облич зайняло місце тих, від кого лиш 
імена зосталися блукати в людській пам’яті! Опинившись 
на рівні трупарні, хтось із бригади впізнав мене, махнув 
рукою і весело крикнув:«Здравствуй, дружок! Подихать?».

У трупарні мене зустріли цікаві погляди з обох боків 
верхніх і нижніх нар. Я кинув вузлик на стіл і почав 
шукати Дімку. Знайшов його в самому куті, як завжди, 
на нижніх нарах (зі своїм протезом він відчував 
зрозумілу відразу до видряпування нагору, хоча вважав, 
що лежання над іншими в’язнями чудово покращує 
самопочуття): Дімка спокійно дрімав із нерозлучною 
дерев’яною ложкою в руці. Від часу своєї актировки він 
схуд, але сивіюча, гарно підстрижена клином борідка 
надавала його нерухомому обличчю виразу спокою і 
відречення. Я легко торкнувся, його плеча, і він 
прокинувся. Якусь мить, здавалося, не впізнає мене, 
болісно напружуючи погляд каламутних зі сну і 
безбарвних, як дві бурульки льоду, очей, але потім 
підвівся на нарах, а його лице розпогодилося 
сердечною усмішкою. Соромно сказати, я не бачив його 
відтоді, коли, зібравши у нашому колишньому бараку речі, 
він потиснув мені на прощання руку перед відходом до 
трупарні. «Синок, -  майже крізь сльози говорив Дімка 
тепер, -  я про все чув. Молодец! Тобі віддали хліб за вісім 
днів?» -  запитав він схвильовано, шукаючи поглядом мій 
клуночок. Яким же щирим було його обурення, коли він 
довідався, що в день закінчення голодування стосик хліба 
з моєї камери в ізоляторі за наказом Самсонова відіслали 
назад до хлеборезки. Однак про причину мого прибуття 
до трупарні він не запитав: відгадав усе тим шостим 
відчуттям, яке старим в’язням дозволяє читати обличчя 
товаришів, як відкриту книгу.

Поблизу леговища Дімки знайшовся й інженер М., 
який нещодавно двічі відвідав нас у лікарні, але уникав
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розмови на тему перебігу голодування. Завдяки його 
тактові ця історія вже відійшла в минуле, залишаючи 
усім шістьом полякам однакові паї в надії. Було щось 
гарне й переконливе у цьому мимовільному жесті 
солідарності, який обійшовся без єдиного слова 
з’ясувань. М. також був у трупарні новачком: донедавна 
йому попри зарахування до слабосилки було дозволено 
мешкати у загальному бараку. Тепер він лежав на 
верхніх нарах, і я впізнав його здалеку за довгими 
ногами, обмотаними шматами і висунутими далеко за 
край дошок. Коли я потягнув його за ногу, він отямився 
від своєї задуми -  а може, молитви? -  і всадовив мене 
на нарах біля себе. Ось так я замешкав у трупарні на 
трьох вузеньких дошках, бо мій сусід справа -  учитель 
з Новосибірська, який колись розподіляв воду в лазні, -  
не захотів мені відступити ані на міліметр більше місця.

Близько полудня до трупарні повернувся Садов- 
ський. Казали, кожного дня зранку і ввечері він 
вибирався до кухні пожебрати і повертався з порожнім 
казанком, що зовсім не означало, ніби і з порожнім 
шлунком, оскільки Садовський дійшов уже до тієї стадії 
голоду, коли гарячі зливки з казана неможливо навіть 
донести до барака: їх випивали стоячи, ошпарюючи собі 
рот. У рідкісні хвилини просвітління Садовський 
розмовляв і розповідав так само цікаво та жваво, як 
раніше; але бували дні, коли він, здавалося, нікого не 
помічав, сидів нерухомо на лавці при столі біля пічки, 
безтямно втуплений в одну точку, мовби зачаєний і 
готовий вчепитися кожному набриді в горло. З цього 
божевільного ступору його виводив лише брязкіт 
казанків за вікном, який означав, що пора їсти. Поміж 
ним і Дімкою в трупарні існувало таємне, але запекле 
суперництво, адже обоє належали до найстійкіших 
жебраків на кухні і, певно, не раз переходили один 
одному дорогу. Дімка ставився до Садовського з 
неприхованою ворожнечею, надаючи їй деколи 
безпричинно політичного відтінку: старий більшовик
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тепер був далеким від колишніх діалектичних вправ, 
які часами доводили його до межі логічного самозни
щення, а якщо взагалі й говорив, то лише задля 
спогадів. Однак після мого прибуття до трупарні 
стосунки між ними настільки покращилися, що часто 
вечорами, впросивши М., ми вчотирьох сідали до 
спільного столу пограти в шашки чи порозмовляти. Але 
ніколи мені не доводилося бачити, щоб вони розмовляли 
один з одним -  так само, як ніколи вони не виходили 
на кухню разом з іншими мешканцями трупарні.

Своїм виглядом трупарня дуже відрізнялася від 
решти бараків. На перший погляд, вона справляла 
враження нічліжки для волоцюг та жебраків і в певному 
сенсі справді була нею. Удень частина в’язнів виходила 
до зони в пошуках їжі чи на легкі допоміжні роботи, 
решта ж лежала на нарах, розмовляючи впівголоса, 
церуючи одяг, граючи в карти, пишучи листи. Найбільше 
у трупарні вражала тиша. ЇЇ ніхто не вимагав, ані тим 
більше не встановлював, але всі її дотримувалися так 
суворо, ніби вона перебувала під захистом неписаної 
умови. В’язні розмовляли між собою пошепки і 
зверталися один до одного ввічливо -  з тією типовою 
сором’язливою ґречністю, яка відразу з порога впадає 
у вічі в шпиталях для невиліковно хворих. Також, якби 
не той факт, що багато в’язнів не в стані були 
стримувати своїх фізіологічних потреб, трупарня могла 
би вважатися найчистішим і найакуратнішим бараком у 
зоні. У нас, щоправда, не було свого дневального, але 
щодня, по черзі, в’язні шурували підлогу, мили столи і 
лавки, протирали шиби у вікнах, топили в печі і 
приносили воду. Над деякими нарами висіли витинанки 
з кольорового паперу, вирізані з газет картинки і сімейні 
фотографії у фольгових рамочках із причепленою 
зверху зів’ялою квіткою. Нас у трупарні мешкало 
близько ста п’ятдесяти; барак був світлий, добре 
облаштований, із проходами раз на кожних десять нар. 
Нерідко після сніданку спалахували суперечки про те,
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чия черга прибирати, адже вдень час жахливо 
розтягувався, здавалося, що він поволі витікає з наших 
жил разом із життям. Лише під вечір, коли до зони 
поверталися з новинами в’язні зі «слабкоманди», а в 
бараку запалювалися світла, трупарня ненадовго 
пожвавлювалася і вибухала несподіваними запасами 
життя. Вже сам вигляд в’язнів, які грають за столами у 
шашки чи збираються групками в проходах між нарами, 
підбадьорював. Барак наповнювався теплом, від якого 
у нас відкривалися рани на ногах, серця і вуста. На тлі 
темряви мерехтіли білі плеса шибок, об які розбивалося 
пучками променів світло. Іноді лунав сміх, голоси 
долали межі шепоту, а з віддалленіших нар несміливо 
злітали звуки губних гармоній і, здійнявшись у повітря, 
тріпотіли, як нічні метелики, у світлих ореолах жарівок. 
Але з настанням ночі в трупарні знову западала мертва 
тиша, щоб раптом прорватися за стіною сну, мов 
дозрілий гнійник, криками і маячнею, тон яких був ще 
різкіший, пронизливіший і розпачливіший, ніж у 
звичайних бараках. Трупарня тонула в задушливому 
теплі подихів, гарячковому сні і смороді екскрементів.

А втім, під маскою видимого ховалася інша 
реальність, розгледіти і зрозуміти яку можна було, лише 
по-справжньому облаштувавшись у трупарні. Жебраць
кий і бурлацький стиль життя навіть в ув’язненні 
породжує свої закони, карикатурно подібні до тих, які 
регулюють життя звичайних в’язнів. Наприклад, 
заздрість у загальних бараках стримувалася тим, що 
ніхто не міг з ’їсти більше, ніж заробив; взаємна 
ненависть трохи притуплялася спільною працею; розпач 
пригасав часто під тиском втоми. Все це не діяло в 
трупарні. Час, безжально повільний час і порожнеча 
безцільного очікування наповнювали барак атмосфе
рою, в якій поступово накопичувана злість ледь не 
зривала всі греблі штучної ввічливості. Сидячи на нарах 
у зотлілому дранті, із зарослими обличчями і розслаблено 
звислими колодами ніг, в’язні приглядалися один до
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одного з підозрою, відстежували навзаєм кожен жест, 
хотіли все один про одного знати. Люди, які догорали, 
не могли не помічати у погляді своїх товаришів 
запитання: «коли?». Люди, які одужували, жорстоко цим 
вихвалялися. У цьому клубку згасаючих людських 
пристрастей найстрашнішим було те, що вони востаннє 
проявлялися так приховано, а водночас -  яскраво. 
Повернувшись одного вечора із зони до барака, я 
побачив, як учитель з Новосибірська -  той, що колись за 
щіпку махорки розповідав нам про голих жінок у лазні -  
невимушено опершись об вертикальну балку нар, з 
руками в кишенях і недопалком у кутику губ, знущався 
над двома невиліковними пелагриками. «Оце так жінки,
-  кричав він своїм писклявим голоском під супровід 
смішків із сусідніх нар, -  ноги, стегна, груди: і не мрійте, 
братці, не для вас ці розкоші». І непомітно для себе самого 
я також поступово підкорявся законам трупарні. В житті 
не забуду дня, коли мені вдалося на кілька годин 
прилаштуватися допомагати на кухні. Увечері, вже 
вимивши всі казани і досита наївшись на місці (тим, хто 
працював на кухні, заборонялося виносити їжу в зону), я 
раптом побачив у вихуханому в обмерзлій шибі кружальці 
спочатку лице Дімки, потім Садовського, а відтак дві руки 
з порожніми казанками, які відпихали одна одну від 
отвору під шибою. Один із кухарів зненацька опустив 
заслінку, і руки жебраків здригнулися від болю, але, не 
випускаючи казанків, блискавично відсмикнулися 
назовні. Якусь мить я дивився на те, що діялося по той 
бік шиби, з відразою, майже з огидою, хоча сам також 
віднедавна почав вечорами ходити по рештки юшки до 
кухні. Помилково припускати, ніби лише жебрак, який 
вибився зі злиднів, може зрозуміти нещастя своїх 
колишніх товаришів. Ніщо так не відштовхує і не викликає 
такого спротиву, як несподівано підсунута людині під ніс 
картина її власної людської долі, доведеної до межі.

Водночас трупарня все-таки сприяла поглибленню 
дружби серед в’язнів, які раніше були знайомими в зоні.
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Майже рік ми з Дімкою жили як син із батьком, але тільки 
тепер, під час довгих розмов у трупарні, я детальніше 
пізнав історію його життя. Він був молоденьким попом у 
Верхоянську, коли вибухнула революція. Впродовж 
кількох перших років його не чіпали, однак потім він 
сам скинув рясу і став канцелярським службовцем. Десь 
у 1930 році він одружився і виїхав на південь Росії 
звичайним робітником. Тяжко працював, по-своєму 
зблизився з комунізмом і майже зовсім забув про 
минуле. Дімка був єдиною зустрінутою мною в таборі 
людиною, яка тридцять років свого життя стерла так 
дощенту, що, здавалося, ледве пересувається серед 
хитких і невиразних привидів молодості. Його моложавість 
була наслідком того, що він неначе вдруге народився 
1925 року. Натомість його зріла мудрість непомітно 
запустила глибокі корені в туманне і вже неіснуюче 
минуле. У ньому незрозумілим чином зрослося двоє осіб, 
і він часто сам не знав, котра з них справжня. З 
молодості в ньому залишилося сердечне, співчутливе 
й інстинктивно релігійне ставлення до людського 
страждання, але щойно він це усвідомлював -  відразу 
налякано шукав сховку у цинічних кпинах із будь-якої 
віри. Єдине, що по-справжньому було важливим -  і тут 
у ньому промовляв молодий, зіпсутий передчасною 
боротьбою за виживання хлопець, -  це побільше з’їсти 
і подовше спати, сохранить жизнь, як він сам це називав. 
Але, подібно до більшості атеїстів, він навіть не 
підозрював, що акт його релігійного бунту був у своїй 
основі більш християнським, аніж тисячі чудесних 
навернень. Котрогось вечора на запитання, коли він 
остаточно перестав вірити в Бога, Дімка відповів, що 
1937 року, відрубуючи на лісоповалі собі сокирою стопу, 
щоб потрапити до лікарні і врятувати віру у власну волю, 
в себе -  в людину. З цього погляду він був яскравою 
протилежністю Садовського, який до останнього 
свідомого моменту в трупарні зберіг зневагу до людини 
і віру в абстрактну систему, збудовану людською думкою.
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Дімку арештували в 1936 році за вже забутий ним злочин 
«попівства», тож він належав до старої, вимираючої 
ґвардії каргопольських «піонерів». Разом із ним 
арештували і вивезли до Середньої Азії його дружину і 
двох дітей. Вже п’ять років він нічого не знав і -  що 
найдивніше -  нічого не хотів знати про їхню долю.

Зовсім іншого типу людиною був М. Попри лахміття 
він виглядав, як аристократ, і тримався, як аристократ. 
Дуже високий і худий, із породистим, довгастим 
обличчям, глибоко посаджені очі на якому виражали 
сум і гордість водночас, він пересувався бараком у тихій 
задумі і не з кожним вступав у розмови. В’язні його не 
любили і поважали одночасно. Він умів тримати 
дистанцію,- нікого не ображаючи, але не ухилявся від 
жодної суттєвої справи. Він міг здаватися кумедним тим, 
хто його не знав ближче: несамовито довгі ноги і руки 
волочилися за ним, як у маріонетки на розслаблених 
мотузках, а з його носа й очей безперервно текли 
тоненькі цівочки, прокладаючи собі на змарнілому 
обличчі дорогу до рота. М. страждав не лише від 
серцевого болю; ще докучливішими були часті напади 
мігрені на тлі мозкових розладів, під час яких він сидів 
при столі, підперши голову руками, зі спазматично 
заплющеними очима, так, ніби старався будь що заснути. 
Також його мучив недостатній приплив крові до кінцівок, 
і було справді важко дивитися, як він марно намагається 
зігрітися біля пічки, звисаючи над вогнем, ледь не як 
його власна видовжена тінь. Бувало, він несподівано 
зупинявся біля нар, спирався на балку, прикривав очі 
і стискав скроні долонями; я знав: так він готується 
відбити небезпеку. Але я ніколи не чув з його вуст ані 
слова скарги. Крім того, він ніколи не дозволяв голоду 
взяти гору над собою. Він був голодний, ми добре про 
це знали, однак навіть те, що діставав, з’їдав спокійно і 
з гідністю. Єдиною ж його тихою пристрастю, перед якою 
він не міг встояти, було куріння. Часто, оглянувшись 
довкола, він піднімав із землі недопалки і швидко ховав
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їх до кишені. Я знав також, що він раз на два дні відрізає 
половину своєї голодної порції хліба і продає її в зоні 
за щіпку махорки. Певним чином це куріння його 
занапастило, бо, як і мене, його затримали після 
оголошення амністії в таборі за доносом нарядчика, до 
якого він часто ходив на перекур і... розмови. Він 
дотримувався консервативних поглядів, але по- 
справжньому його цікавили тільки три речі: Бог, Польща 
і дружина. Росіяни арештували його в одному зі східних 
воєводств, де він був чиновником високого рангу в 
міністерстві сільського господарства, через три дні після 
вступу до Польщі, 20 вересня 1939 року, і засудили 
спочатку до смерті, а потім -  до десяти років ув’язнення. 
Ще в тюрмі у Барановичах він довідався, що його 
дружину заслали вглиб Росії. Опинившись у таборі і 
отримавши нарешті право -  раз на місяць -  листування, 
він безрезультатно намагався встановити з нею контакт. 
Його жахливий головний біль, мабуть, був значною мірою 
спричинений тим, що в хвилини самотності він дедалі 
наполегливіше концентрував погляд пам’яті на єдиному 
предметі -  на образі дружини. Та вночі (я спав біля 
нього на нарах) він знаходив певне полегшення в 
молитві. Я ніколи в житті не бачив людини, яка б так 
гарно молилася, як М. Сидячи на нарах, він ховав 
обличчя в долонях і тихо шептав слова молитви таким 
схвильованим, сповненим болю і сліз голосом, наче 
припадав до стіп розп’яття у безмежному захваті Тим, 
чиє змучене тіло на хресті не видало із себе ані слова 
скарги... «За кого ти так молишся?», -  якось запитав 
його я, не в силах заснути. «За всіх людей», -  спокійно 
відповів він. «І за тих, що нас тут тримають?». -  «Ні, -  
подумавши, сказав він, -  це не люди».

Ось так вечорами сиділи ми часом учотирьох за 
одним столом. Дімка дуже любив шашки, тому я часто 
грав із ним, хоча монотонність рухів мені трохи 
набридала. Садовський і М. обережно коментували 
останні події на фронті, приглядаючись до нашої гри.
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Садовський, сам будучи за походженням поляком 
(народився у Гродні, але виїхав з батьками вглиб 
Росії ще до революції 1917 року), не зносив М. за 
його мимовільну «панськість» і релігійність. Дімка 
також дивився на М. скоса, але, незважаючи на це, 
разом ми становили одну з найзгуртованіших груп у 
трупарні. Не раз, коли в бараку запалювалося світло 
і в’язні починали сповзати з нар до столів, порожнє 
місце в нашому куті справляло враження відчутної 
вирви.

Перед Різдвом усім шістьом полякам дали прочитати 
і підписати коротке повідомлення: «Задержан влагере 
по распоряжению Особою Совещания НКВД в Москве», -  
різко обриваючи таким чином період сповненого надій 
очікування. Тепер я почав придивлядатися до трупарні 
іншими очима. Було схоже, що доведеться облашту- 
ватися в ній надовго, якщо не назавжди.

Різдво в таборі ми святкували неофіційно і майже 
конспіративно. Всі свята релігійного характеру були 
якнайскрупульозніше викреслені з совєтського 
календаря, поступившись місцем історичним річницям, 
пов'язаним із Жовтневою революцією та житіями 
комуністичних святих; на свободі неділю замінив 
офіційний вьіходной день, що припадав, як правило, на 
понеділок. Серед молодших в’язнів, майже цілковито 
вихованих уже в більшовицьких традиціях, зустрічалися 
й такі, що не знали навіть християнських історій, 
покладених в основу свят. Але старі в’язні зберегли в 
пам’яті і серцях старий календар, потаємно і скромно 
підлаштовуючись до його вказівок. Під час першого 
Різдва -  1940 року -  мене вразив урочистий вигляд 
барака на Святвечір і велика кількість в’язнів із 
червоними від сліз очима. «Всього найкращого, -  
говорили вони, потискаючи мені руку, -  наступного року 
на свободі». І все. Але хто знає совєтський табір, тому 
відомо, як це багато. Бо ж у Росії слово «свобода» не 
згадують намарне.
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Різдво 1941 року ми вирішили відсвяткувати по- 
особливому саме тому, що зустрічали його з почуттям 
повної безнадії. Увечері до трупарні прийшли інші 
четверо поляків, і, перш ніж розламати прихований 
спеціально до цієї миті хліб, пані 3. подарувала кожному 
з нас хусточку з вишитим орлом, ялиновою гілкою, датою 
і монограмою. Важко було собі уявити, як вона змогла 
роздобути з цією метою нитки і тонке полотно, а ще 
важче -  повірити, що попри тяжку працю на лісобіржі 
пані 3. пожертвувала на вишивання щонайменше п’ять 
вечорів. У кожному разі ми торкалися цих хустин із 
несміливою радістю (свою я зберігаю донині) і завдяки 
їм на хвилю забули, що наша різдвяна вечеря 
складається з окрайця хліба і горнятка окропу. Напевно, 
було щось у цій схиленій над голим столом і заплаканій 
від туги за далекою батьківщиною групці людей, що 
викликало мимовільну повагу, бо мешканці трупарні 
шанобливо приглядалися до нас із нар, а Дімка і 
Садовський швидко вийшли до зони. Пізнього вечора 
розмова поточилася трохи жвавіше, і я дотепер 
пам’ятаю розповідь Б. Як офіцера запасу польських 
військ його арештували в бараку наступного дня після 
вибуху російсько-німецької війни і посадили в централь
ний ізолятор. Б. розпочав неохоче (більшість в’язнів має 
забобонний страх перед спогадами про слідство і про 
все, що з ними діялося від моменту арешту до вироку), 
але поступово розговорився, мовби це висвітлення 
досвіду, зазвичай вкритого в таборі таємницею, 
приносило йому полегшення, а коли він закінчив, 
трупарня вже занурилась у глибокий сон.
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Розповідь Б.

«22 червня вночі я не міг заснути. Нари здавалися 
мені твердішими, ніж завжди. Я не переставав думати 
про зміни, які може принести з собою початок війни. 
Лише під ранок я запав у нервовий сон.

Ледве заснув, почув, що хтось мене будить інакше, 
ніж під час щоденного «підйому». Біля моїх нар стояв 
заступник Самсонова і наказав швидко вдягатися. Але 
одягнутися до кінця не дав, пообіцявши, що я невдовзі 
повернуся до барака.

Усі ще спали, і в таборі панувала тиша. В канцелярії 
НКВД на мене чекала Струміна з двома озброєними 
солдатами. Я все ще був заспаний, але очуняв, коли мені 
підсунули на підпис звинувачувальний акт, з якого 
випливало, що я арештований за повторну зраду 
Совєтського Союзу. Незважаючи на тиск, я не підписав. 
Струміна наказала двом солдатам відконвоювати мене 
до центрального ізолятора. Мені не дозволили забрати 
з барака решту одягу, пообіцявши передати його в тюрму.

Камера, куди мене заштовхнули, була розміру 3 на 5 
метрів, із двоповерховими нарами. Маленькі вікна з 
грубими залізними ґратами були ззовні забиті дошками. 
У невеликому отворі над дверима містилася за металевою 
сіткою жарівка. Я був сам і почав усвідомлювати, що 
сталося, але все ще не знав, за що і чому мене 
арештували. Так чи інак, подумав собі, я -  двічі в’язень.

За годину двері відчинилися, і увійшло п’ятеро 
нових в’язнів з Єрцева. Вони були нажахані. «Війна, -  
весь час повторювали вони, -  нас усіх розстріляють». -  
«За що?» -  запитав я. «На пострах іншим», -  пролунала 
відповідь. Під ранок у камері було вже 22 в’язнів, решта -  
з інших лагпунктов. Я вибрав на нарах місце біля вікна -  
як перший у камері мав на це право. Смерть заглядала 
мені в очі, але інстинкт самозбереження ще діяв.

Дні наші минали у спільному перебиранні ймовірних 
причин арешту. Я був єдиним поляком у камері. Біля
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мене лежав українець Селезінка, адвокат із Польщі. З 
інших лагпунктов пригнали двох совєтських ґенералів, 
чотирьох юристів (один із них, професор Московського 
університету Ґросфельд, представився «вчителем 
Сталіна»), двох журналістів, чотирьох студентів, 
високопоставленого службовця НКВД, колишнього 
коменданта табору і колишнього табірного завгоспа. 
Серед решти п’яти був московський перукар, який 
сильніше за нас розпачав над своєю долею та долею 
залишеної в Москві родини.

Атмосфера в камері з кожним днем ставала все 
важчою. Тепле архангельське літо, хмари комарів, що 
залітали до камери через маленький отвір, званий 
вікном, тисячі блощиць на нарах -  усе це поглиблювало 
в нас відчуття нереального і водночас пронизливого 
жаху.

Почалися допити. Щоночі двох або трьох в’язнів 
викликали в НКВД. Поверталися вони зазвичай під 
ранок побиті і приголомшені. їх змушували підписувати 
фіктивні зізнання і заздалегідь підготовлені протоколи. 
Так, наприклад, вже згаданий перукар із Москви у 
перший день війни голив в’язня-єврея, який пожартував, 
що тепер табори стануть призовними пунктами Червоної 
Армії. Перукар відповів, сміючись: «Так, але тебе не 
візьмуть, бо треба би було гвинтівок з кривим дулом, 
щоб стріляти з-за рогу. А втім, і таких гвинтівок у нас не 
бракує, то, може, все-таки підеш до війська». За ці слова 
його звинуватили у зраді батьківщини. Інший в’язень 
прокоментував скорочення пайки хліба після вибуху 
війни запитанням: «Що з нами буде через місяць, якщо 
хліба вже тепер не вистачає?». Його також звинуватили 
у зраді Совєтського Союзу.

Настала й моя черга. Вночі мене завели до будівлі 
НКВД, віддаленої на кілометр від центрального 
ізолятора. В кімнаті, куди мене заштовхали, не було 
жодних меблів, окрім письмового стола і двох стільців. 
Увійшов капітан НКВД з папкою -  як потім з’ясувалося,
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з моєю попередньою слідчою справою. Він дозволив 
мені сісти і почастував сиґаретою, але я не курив і 
відмовився. Перегляд документів тривав близько двох 
годин, які тягнулися вічність. Мовчанку перервав 
слідчий, розпочавши довгу лекцію на тему війни з 
Німеччиною, могутності Совєтського Союзу та мудрості й 
непомильності Сталіна. Закінчивши, він дав меш 
прочитати і підписати вже готовий протокол. Мене 
звинувачували у тому, що я, селянський син, погодився 
стати службовцем у буржуазно-капіталістичній Польщі (Б. 
був гімназійним учителем), а до того ж розказував 
співв’язням про життя на Заході, чим зрадив Совєтський 
Союз. Я не підписав. Слідчий встав і раптом ударив мене 
так сильно, що я впав зі стільця. Після чого наказав сісти 
навпочіпки і розпочав допит знову. Я знову не піддавався. 
Він знову мене вдарив, цього разу погрожуючи револьве
ром. Допит тривав до сьомої ранку і впродовж усього цього 
часу мені не дозволяли ні сісти на землю, ні звестися на 
ноги. Вранці слідчий наказав відвести мене на вахту і 
стежити, щоб я не заснув. Я просидів на вахті до десятої 
вечора без їжі й води. Повторно викликаний до слідчого, 
я відмовився підписувати протокол, і повторилася та сама 
історія, що й попередньої ночі. Слідчий безперервно копав 
мене і бив по обличчю. Під ранок мене, до краю 
виснаженого, відвели в камеру.

На два тижні мен< дали спокій. У всіх моїх товаришів 
по камері слідство вже було позаду.

Через два тижні мене знову викликали підписувати 
протокол. Цього разу в кімнаті слідчого я застав 
чотирьох свідків (також в’язнів), двох з яких я бачив 
уперше в житті. їхні свідчення перетворювали мою 
ситуацію на безнадійну, але я далі не піддавався. Мій 
інквізитор втратив контроль над собою, бив мене 
наосліп і погрожував, що навіть без підписання 
протоколу «застрелить мене, як собаку».

Минуло кілька днів. Деякі товариші по камері 
радили мені підписати звинувачувальний акт, інші
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казали триматися. Тим часом почалися судові засідання. 
З камери викликали ночами по двоє. Засуджені 
поверталися вже не до нашої камери, а до розташо
ваної навпроти. Коридор в ізоляторі був дуже вузьким, 
тож ми могли перегукуватися через маленький отвір із 
покритою металевою сіткою жарівкою. З камери 
навпроти постійно долітали крики з відомостями про 
смертні вироки. На п’ятий день нас у камері залишилося 
тільки п’ятеро: один совєтський Генерал, Ґросфельд (той 
нібито «вчитель Сталіна»), один студент, адвокат 
Селезінка і я. Котроїсь ночі забрали і їх. Я залишився 
сам. Однак удосвіта вони повернулися, сповнені нових 
надій. «Наші справи відклали, -  сказали вони, -  ще 
трохи поживемо». Через тиждень нас опівночі розбудив 
незвичний рух у коридорі. Відкрилися двері камери 
смертників і нашим сусідам навпроти наказали 
виходити. Тих, хто впирався, витягували силою. Я чув 
плач і крики. Наш знайомий перукар голосно закричав: 
«Хто мене чує і залишиться живим, скажіть моїй сім’ї в 
Москві, що мене розстріляли!». За кілька хвилин у 
тюремному подвір’ї пролунали одиночні постріли і крики. 
Можете собі уявити, що зі мною діялося? Моє серце 
завмерло і я відчував у мозку кожну жилку окремо. За 
кілька днів із камери забрали чотирьох моїх товаришів. 
Цього разу вони не повернулися. Я знову залишився 
сам.

Минуло кілька тижнів. Якось уночі мене розбудили і 
відвели до єрцевської школи на судове засідання. 
Суддівська бригада складалася з двох жінок. Прокуро
ром також була жінка. Я чекав на смертний вирок. Однак 
прокурорша встала й оголосила, що на підставі угоди, 
укладеної польським урядом у Лондоні з урядом 
совєтським, мене взагалі не будуть судити. Першої миті 
я взагалі не міг зрозуміти, про що йдеться. На листку 
календаря, який лежав на суддівському столі, я 
прочитав дату: 29 серпня. Я запідозрив підступ. Мені 
повторили рішення суду і відвели до камери.
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Щойно в камері я усвідомив, що за час мого 
двомісячного перебування в ізоляторі на волі відбулись 
якісь зміни. У перших числах вересня через отвір у 
дверях мені наказали через десять хвилин бути готовим 
на вихід. У дворі вже чекало шестеро в’язнів і п’ятеро 
солдатів НКВД. Ми вирушили в невідоме.

Увечері наш конвой дістався Другої Алексєєвки. 
Штрафний табір в Алексєєвці поділений на дві частини. В 
одній -  так званій вільній зоні -  в’язні живуть звичайно, у 
спільних бараках. У другій -  так званій ізоляційній, відгород
женій високим парканом і дротами, -  утримують штрафні 
бригади. Нас направили, ясна річ, до ізоляційної зони.

Вранці, коли нас вигнали на роботу, я отримав 
можливість детальніше зорієнтуватися в умовах життя 
в Алексєєвці. Попри пекучий мороз в’язні були майже 
зовсім босі, обдерті і ледве пересувалися від виснаження. 
На моїх очах двоє в’язнів упали й сконали біля брами. 
Згідно з бажанням коменданта табору Сороки, вихід 
на роботу супроводжувався грою на гармошці. Першого 
ж дня в нашій бригаді на роботі вмерло троє в’язнів. В 
ізоляційній зоні сильніші безкарно знущалися зі 
слабших і забирали у них хліб. Через два тижні мені 
вдалося виклопотати дозвіл на переведення до вільної 
зони. Ця частина моєї історії вже менш цікава для вас. 
Скажу лише, що у вільній зоні я знайшов барак, в якому 
мешкало 123 польських в’язнів. Одного дня ми всі 
вирішили не виходити на роботу, вимагаючи звільнення 
з табору згідно з амністією. Уся ця історія з амністією 
була для совєтських таборів чимось настільки безпре
цедентним, що Сорока, замість кинути -  як він зазвичай 
робив у таких випадках -  на барак відділення солдатів 
з ручним кулеметом і перестріляти його мешканців усіх 
до одного, спішно відіслав нас до Круглиці. Звідти мене 
єдиного під кінець вересня вислали етапом до Єрцева. 
Про решту я нічого не знаю. Повірте мені, -  закінчив 
свою розповідь Б., голос якого затремтів від хвилю
вання, -  я повертався в Єрцево, як додому».
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Трупарня повільно пливла до свого призначення. 
У січні я знову почав пухнути, все рідше злізав з нар і їв 
лише те, що мені приносив Дімка. Однак голоду я не 
відчував. Цілими днями я лежав нерухомо на нарах, 
переживаючи найбільшу благодать, яку може відчувати 
смертник, -  благодать спогадів. Найчастіше мені 
снилося (власне, це був напівсон), як пізнього вечора 
я повертаюся в Келецькому воєводстві зі станції додому. 
І хоча вже була ніч, я чітко бачив, немов у чорному світлі, 
спочатку піщану дорогу вздовж колії, потім гайок, велику 
галявину зі спорожнілою віллою, струмок під узгір’ям, 
на якому під час попередньої війни ховали забитих 
артилерійських коней, і врешті дорогу, що вела до 
нашого старого, зарослого очеретом ставу. Я сходив 
до мілкої річки, перескакував через кілька каменів і 
обсадженою високими вільхами греблею повільно йшов 
у напрямку дому. Вечір був холодний, але висушений 
цілоденною спекою, повний місяць блискучим дукатом 
висів над нашим старим млином, легко спершись на 
вістря громовідводу, від лук долітав крик диких качок і 
плюскіт коропів, які хапали здобич. Поблизу двох 
модрин, які в моїй дитячій уяві були колись місцем 
зустрічей духів, привалених удень великими жорнами, 
я відчув давній страх і побіг. Обережно відчинивши 
садову хвіртку, я видряпався на виступ стіни під вікном; 
при столі сидів батько, наша господиня, обидві сестри, 
брат з дружиною та її донькою. Я стукав у шибку і в той 
момент, коли всі зривалися з місць, щоб після стількох 
років привітатися зі мною, прокидався плачучи на нарах 
із судомно притиснутими до серця руками. Цей сон 
повертався з такою точністю і незмінністю, що я 
знайшов нову радість в очікувані на нього, щойно в 
бараку починало сутеніти.

Але перш ніж прибитися до останньої пристані, 
трупарня пережила ще не один шторм. Одного вечора
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старий колхозник з околиць Калуги зліз із нар і, б’ючи з 
усієї сили в порожній казанок, сповістив нам «кінець 
усіх страждань», тобто своє -  «Христа у в’язничному 
лахмітті» -  пришестя. Зустрінутий сміхом, він став лицем 
до нар, а спиною до печі і якусь хвилю дивився на нас
-  грізний, піднесений, майже прекрасний із широко 
розкинутими руками і затятим обличчям шаленця, -  
після чого блискавично розвернувся і кинувся у вогонь. 
Того ж вечора його, обпеченого, забрали до лікарні.

Іншого разу Садовський, що кілька днів ні з ким не 
розмовляв, поставив стіл поперек барака, сів, наче за 
бюро і, вигукуючи якісь невідомі прізвища, віддавав 
після кожного жахливий у своїй одноманітності й 
запеклості наказ: «ЗТО РЕВОЛЮЦИЯ! РАССТРЕЛЯТЬ! К 
СТЕНКЕ! К СТЕНКЕ!». Все це тривало не довше, ніж чверть 
години, але, може, тому, що Садовський був моїм 
другом, цей страхітливий крик, в якому він умістив усе 
своє життя -  від минулого через теперішнє аж до 
майбутнього, -  найглибше засів у моїй пам’яті як 
останній акорд мого перебування у трупарні.
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Урал 1942

Увечері 19 січня 1942 року молодший офіцер 
Третього відділу з аркушем у руці нарешті згадав про 
моє існування. Наступного ранку біля вахти зі мною 
прощалися лише двоє друзів -  Дімка і пані Ольга, 
оскільки з польськими товаришами я попрощався 
раніше. Садовський, якого я розбудив у трупарні, щоб 
сказати йому «до побачення», глянув на мене 
непритомним поглядом, брудно вилаявся і знову 
накрився з головою смердючою тілогрійкою; у нього вже 
місяць була гарячка, і всі фізіологічні потреби він 
справляв, не встаючи з нар. Дімка сповз із підстилки, 
одягнув чисту сорочку (в якій обов’язково хотів бути 
похованим) і, накульгуючи на дерев’яний протез, 
відпровадив мене попід руку до вахти. «Синок, -  
повторював він тремтячими губами, -  сьінок, счастливой 
жизни. Нам уже гибель, мьі уже бьівшие люди, но тьі еще 
молодой, синок, тебе свобода полагается». Пані Ольга, 
змарніла і почорніла, відколи її відіслали вантажити ліс 
на біржу, не могла стримати сліз. Я почувався жахливо. 
Данте не знав, що на світі немає більшого страждання, 
ніж переживати щастя на очах нещасних, їсти в присутності 
голодних. Я мовчки поцілував їх. З барака ще вибіг 
старий Іганов (це був перший у новому році в ь іх о д н о й  

день) і, відвівши мене вбік, попросив кинути на свободі 
поштівку до родини. За зоною я поволі рушив -  уперше за 
два роки без конвою -  до Другого відділу, де для мене 
підготували документи. На повороті я ще раз обернувся, 
щоб востаннє охопити поглядом табір. Дімка здалеку 
махав мені дерев’яним кийком, а пані Ольга втомленим 
кроком поверталася до жіночого барака.
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У Другому відділі мені запропонували список 
місцевостей, куди я міг дістати квиток і право проживання. 
Про польське військо не було мови. Люб’язний офіцер 
НКВД нібито не мав поняття, де воно знаходиться, а 
якби навіть і знав, це все одно було б ні до чого, бо 
радіус дозволеної території для звільнених із карго- 
польських таборів сягав лише Уралу. Я навмання 
вибрав Златоуст під Челябінськом, але так і не доїхав 
до нього. Великі міста -  такі, як Свердловськ або 
Челябінськ, -  були як рвжимньїе города закриті для 
в’язнів, звільнених із таборів праці.

На станції в Єрцеві я довідався, що найближчий 
потяг до Вологди відходить завтра на світанку. Відтак 
знайшов собі тепле леговище в залі очікування під 
пічкою і, весь час намацуючи на грудях документи та 
листівку Іганова, вирушив оглянути місця, бачені раніше 
здалеку, крізь дроти. Соромно сказати, але поштівку 
Іганова я так і не вкинув, і коли пишу ці слова, вона 
лежить переді мною на столі. В радіусі кількох сотень 
кілометрів від табору я панічно боявся наближатися до 
всіх стрінутих поштових скриньок, мовби паралізований 
думкою, що за співучасть у цьому злочині можу 
повернутися до Єрцева, а за Уралом у божевільній 
погоні за військом насмерть забув про неї. Бідний, 
чесний Іганов! Мабуть, довго, молячись ночами на 
нарах, він не міг зрозуміти, як сталося, що картка, 
віддана у такі, здавалося б, надійні руки, не дійшла до 
адресата. Сьогодні я читаю її, як документ, витягнутий 
із пляшки, викинутої на безпечний берег бурхливою 
хвилею. Адресована вона дружині в Казахстан, хоч 
Іганов походив з-над Волги, з чого я роблю висновок, 
що після арешту старого теслі його сім’ю заслали в Азію. 
У тексті, крім численних вітань усім ближнім і далеким 
родичам, імена яких супроводжуються неодмінним 
звертанням «многоуважаемий», я знаходжу лише одну 
фразу, яка виправдовує спробу обійти табірну цензуру: 
«я пока жив и здоров». Дуже сумніваюся, чи можна її
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вважати актуальною через п’ять років, які залишалося 
сидіти Іганову.

З пагорба поблизу станції табір увечері було видно, 
як на долоні. З бараків підносилися вгору вертикальні 
стовпи диму, у вікнах вже горіли світла і, якби не чотири 
силуети «вишок», що розтинали ніч довгими ножами 
прожекторів, Єрцево могло би видаватися тихим 
тартачним поселенням, яке віддалося щасливому 
спочинку після важкого трудового дня. Адже, добре 
напруживши слух, можна було почути скрип корб і 
брязкіт криничних ланцюгів -  символ нічим не 
збуреного спокою з незапам’ятних часів.

У Вологді наш потяг в’їхав у тупик, а кондуктор 
спокійно оголосив, що подорож наразі закінчена. Отже, 
недалеко я від’їхав і не надто міг сподіватися, що до 
весни дістанусь у такому темпі найближчого підрозділу 
польських військ. Однак на вологодський вокзал я 
приїхав достатньо рано, щоб зарезервувати собі на 
голій землі у залі очікування місце для спання. Тут уже 
місяць жило кількасот амністованих в’язнів, серед яких, 
за винятком жменьки поляків, більшість становили 
побутові злочинці з невеликими термінами, достроково 
звільнені з таборів праці як добровольцю. Вдень їх 
виганяли до міста на пошуки їжі, а вночі вокзал, згідно 
з розпорядженням НКВД, служив нічліжкою. Я завжди 
вагаюсь перед спробою описати проведені у Вологді 
чотири ночі, бо не вірю, що література може безкарно 
скочуватись аж так низько, не зазнавши жодних втрат 
як мистецтво художнього вираження загальновідомих 
і пізнаваних речей. Тож достатньо буде коротко сказати, 
що спали ми тільки на одному боці, спресовані, як 
оселедці в діжці, а кожна спроба пробратися вночі до 
вбиральні зазвичай закінчувалася чиєюсь смертю. У 
жовтаво-зеленому світлі нічних жарівок загорнуті в
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лахміття поснулі обличчя, продірявлені напіввідкритими 
ротами, з яких несло нелюдським смородом, виглядали 
посмертними масками потопельників. Ще півбіди, коли 
нога того, хто йшов, влучала в груди, які здіймалися 
неспокійним сонним диханням: подібний до раптового 
захлинання короткий зойк застерігав, що її слід 
відставити трохи вбік; але я сам, ще не зовсім очунявши 
після пробудження, якось необережно наступив на 
чиюсь голову і, ув’язнувши другою ногою між спресованих 
тіл, нахилився усім тілом вперед, відчуваючи, як під 
важким черевиком тріщить із хрускотом еластична маса, 
а з-під підошви бризкає криваве місиво. За мить мене 
вирвало в убиральні, хоч я йшов туди зовсім не для 
цього. Щоранку із залу очікування виносили до 
вантажівок близько десяти трупів, уже роздягнених 
нічліжними співтоваришами догола.

На світанку нас виганяли до міста на жебри. Я 
знайшов собі на передмісті малу робітничу вуличку, де 
близько полудня сива старенька -  попередньо переко
навшись, що ніхто не підглядає, -  кликала мене кивком 
голови до кухні і частувала горнятком несолодженого 
відвару з листя і скибкою черствого хліба. Ми не 
обмінялися жодним словом, окрім мого «спасибо» та іі «йди 
с Богом». Якось, блукаючи безцільно містом, я вийшов на 
маленьку площу і знайшов у червоному будинку 
представництво Народного Комісаріату Оборони -  щось 
на зразок пункту набору добровольців. Дебелий капітан 
прийняв мене за письмовим столом на тлі велетенської 
настінної мали Радянського Союзу, ввічливо почастував 
сиґаретою і на питання, де формується польська армія, 
відповів, що було б значно розсудливіше вступити до 
Червоної Армії. Іншого разу я став перед крамницею в 
чергу за хлібом. На все життя запам’ятаю сцену, яка там 
розігралася. Поранений совєтський солдат, що втратив 
під Ленінградом праву ногу, пришкутильгав на милицях 
до черги і ввічливо запитав, чи його би не впустили до 
крамниці поза чергою, бо він кілька днів тому вийшов зі
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шпиталю і ще не може занадто довго стояти на здоровій 
нозі. У відповідь він почув вороже бурчання і в’їдливі 
зауваження, що йому нема куди поспішати, бо на одній 
нозі його й так назад на фронт не візьмуть. На його обличчі 
відбився такий розпач, що я радо б віддав йому свій хліб, 
якби мав на двох хворих ногах хоч найменші шанси 
дочекатися своєї черги. Ось так зневага до пошкодженого 
і вилученого з обігу людського механізму проникла також 
у низи і розпаскудила первісно чесні серця. У Вологді в 
січні 1942 року війна була не надто популярною. В чергах 
нарікали на продуктові обмеження і хаотичну мобілізацію 
до війська, яка багато родин цілком позбавила годуваль
ників, а двічі я навіть чув запитання: «Коли вже ті німці 
нарешті прийдуть?». Вологодський вузол був забитий 
ешелонами з поламаними меблями, заводськими 
станками й обладнанням з Ленінграда. У всіх великих 
громадських будівлях тулилися солдати, вислані з фронту 
на короткий відпочинок: вони налітали на приватні 
будинки, як хмара голодних круків, сумно награючи на 
губних гармоніях і гарячково шукаючи горілки. Одне 
слово, у Вологді не було чого чекати. На п’ятий день 
зранку замість звичного походу до міста я вийшов на колію 
і близько полудня вскочив до потяга у невідоме, який на 
хвильку пригальмував за кілометр від вологодського 
вокзалу.

У теплому й зручному вагоні мене з деяким подивом, 
але без жодного слова протесту зустріли напівсонні 
офіцери морського флоту, які в службових справах їхали 
з Архангельська на Чорне Море. Вперше після виходу з 
табору я зіткнувся, слухаючи їхні розмови, зі скромною 
хвилею російського патріотизму. Однак надто спонтан
ною вона, певно, не була, бо після кожного «победим», 
невід’ємного від найсвіжіших сенсацій про нові погони 
й ордени, співрозмовники знову занурювалися у дрімоту, 
ховаючи очі за опущеними дашками військових 
кашкетів. По трьох годинах їзди кондуктор викрив мене 
і висадив на маленькій станційці Буй.
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*

У цьому Буї доля усміхнулася мені так, як вона може 
усміхатися лише людям, доведеним до краю відчаю. Ніч 
я переспав на станції, а вранці пішов оглянути 
місцевість. Буй -  містечко маленьке, але цілком гарне, і 
зі своєю зелено-золотавою церковцею на ринку нагадує 
Сокілку під Гродном. Я зайшов до неї, здивований, що 
на спорохнявілих воротах ще немає, як у Вітебську, 
таблички «Антирелигиозньїй музей»; у тьмяному і 
холодному храмі поряд стояли навколішки три старі 
жінки. На звук моїх кроків вони піднесли голови і 
швидко вийшли з церкви, не дивлячись одна на одну і 
не оглядаючись. Видно, я був замолодий, щоб не 
викликати підозри і страху.

День був сонячний і морозний, але без вітру. На 
сипкому, як пісок, снігу кроки звучали впевнено, майже 
радісно. Я вийшов за місто в чисте поле, поблукав у 
маленьких вуличках, повернувся на ринок; всюди 
замкнені віконниці й ані душі. Поблизу дерев’яного 
пожежного депо я знайшов на смітнику великий кусень 
чорного хліба. Я відшкрябав його від бруду й плісняви 
таборовим ножиком і, розмочивши у снігу, похапцем з'їв. 
У залі очікування далі було порожньо, але ця вранішня 
прогулянка дала мені стільки радості, що від вигляду 
самотнього начальника станції в червоному картузі, який 
у ранковій тиші вистукував позолоченим молоточком 
таємні знаки на телеграфній стрічці, з-під руїн моєї 
червивої пам’яті вперше за два роки вигулькнула 
нав’язлива поетична фраза -  перша строфа «Петра 
Плаксіна»17 Отже, справи мої не були аж такими 
поганими, якщо я починав пригадувати собі вірші.

17 «Piotr Ptaksin» -  вірш Юліана Тувіма на російську тему. 
Однойменний герой вірша служив телеграфістом на станції 
Хандра Уньїнская (Chandra Unyhska) «десь у Мордобійському 
повіті» і був нещасливо закоханий у польку Ядвіґу.
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Мій Петро Плаксін зі станції Буй десь у Вологод
ському повіті також кілька хвилин приглядався з-під 
лоба до мене. Нарешті підвівся з-за столу, підійшов і 
запитав, чи я б не розвантажив вагон залізничних шпал, 
який уже тиждень стоїть на бічній колії через брак 
робітників у місті -  за миску супу і кілограм хліба. Якби 
я годину тому не поснідав біля пожежного депо, то 
погодився б, не вагаючись. Але тепер я оцінював себе 
вище і вимагав місця в найближчому поїзді на 
Свердловськ. Плаксін знизав плечима і повернувся до 
своєї роботи. За чверть години торги поновилися. 
Врешті-решт зійшлися на тому, що я негайно дістаю 
тарілку супу, аби розігрітися, і якщо впораюсь до 
вечора, то поїду до Свердловська московським 
експресом, який опівночі на одну хвилину зупиняється 
в Буї. Рівно об одинадцятій вечора я із закривавленими 
руками і обмороженими ногами прийшов по розрахунок. 
Плаксін, що, як і його попередник зі станції Хандра 
Уньїнская, очевидно, мав якийсь сентимент до поляків, 
слова дотримав. Після півночі я, зіщулений, уже сидів у 
коридорі темного пульманівського вагона, який мчав 
із Москви до Свердловська.

Заснув я швидко і в міру танення у вагонному теплі, 
занурювався в усе приємніші сонні марення. Мене 
розбудила простягнена з темного купе в коридор рука 
і запросила досередини. Неохоче і з деяким острахом 
я зайшов у купе. У тьмяному світлі блакитної лампи я 
насилу розгледів шістьох жінок, які дрімали сидячи. Та, 
що мене запросила, легкими поштовхами розбудила 
своїх товаришок, і за кілька хвилин я вже пив на 
викладеній подушками лавці купе солодкий чай із 
термоса, заїдаючи його намащеним хлібом. Мої гостинні 
подорожні товаришки виявилися робітницями москов
ського металургійного заводу, який разом зі станками 
на причеплених до поїзда платформах евакуювався на 
Урал. Вони були дуже добрі до мене, і я ніколи їх не 
забуду -  не так за те, що ховали мене аж до Свердлов-
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ська на верхній поличці купе і ділилися зі мною своїм 
скромним харчем, як за те, що побачили в мені людину, 
не гидуючи моїм завошивленим лахміттям і мужньо 
зносячи сморід від мого брудного і загноєного тіла. Про 
перебування у в’язниці і таборі я згадав лише один раз, 
але відразу ж замовк, зніяковілий від переляку й 
недовіри в їхніх очах. Зате ми багато розмовляли про 
війну, про підготовку до зимового наступу, про часткову 
евакуацію військової промисловості з Москви, про 
німецьку жорстокість на окупованих землях. Можливо, 
я піддався тоді навіюванню під впливом неочікувано 
виявленої людської доброти або став жертвою 
ослабленого контролю над нервами, раптом розм’як
лими у безпечному теплі купе після стількох болісних 
переживань, але мені здається, що ніколи більше -  
навіть у польській армії в Росії -  я не зустрічався з такими 
щирим і зворушливим змаганням у патріотизмі. Робітниці 
наввипередки розповідали про мужність і самопожертву 
населення обложеної Москви, про свою роботу, що з 
невеликими перервами часто тривала цілими днями й 
ночами, про готовність, з якою вони залишили тепер 
свої домівки й родини, щоб на заклик партии и 
правительства поспішити на Урал; щирим був також 
блиск ненависті і запалу в їхніх очах, коли вони 
запевняли, що не завагаються віддати життя заради 
захисту своєї батьківщини від німецького нашестя. 
Особливо мені запам’яталася одна -  ще молоденька, 
на шостому місяці вагітності, яка за кожним шарпанням 
вагону здригалася від болю, а коли говорила, клала 
худі, спрацьовані руки на округлий живіт, як злиденна 
голландська селянка з ранніх полотен Ван Ґоґа. На що 
здатна надлюдська совєтська праця, я, зрештою, 
невдовзі переконався. На третій день перебування в 
Свердловську я вибрався на самотню прогулянку за 
місто і побачив у малій улоговині московських робітниць, 
які без рукавиць увихалися при станках, встановлених 
на тимчасових дерев’яних помостах. Падав густий сніг,
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і будівельники над головами своїх товаришок по роботі 
прибивали перші дахівки до нашвидкуруч зведених 
крокв.

Однак більшу частину подорожі я проспав на сітці 
верхньої полиці і пам’ятаю лише, що на довше потяг 
зупинявся на двох станціях: у В’ятці і Пермі.

ЗО січня я приїхав до Свердловська. Подаю цю дату 
вперше не з пам’яті, а із записника. Ще одним доказом 
мого швидкого одужання стало те, що відразу ж по 
прибутті до Свердловська у мене виникло бажання 
писати, і на останні копійки я купив собі на вокзалі 
записник з олівцем. «Місто, -  розшифровую у ньому 
через сім з половиною років ледь розбірливе, стерте 
письмо, -  виглядає, як рельєфна пластилінова карта. 
Старий Єкатеринбург переважно дерев’яний. Навіть у 
середмісті можна зустріти одноповерхові будинки зі 
смішними баньками і різьбленими дерев’яними 
орнаментами -  це архітектура російського купецтва. 
Далі видніються кам’яні будівлі заводів з високими 
коминами і церкви, також кам’яні. Третій шар -  це 
сучасний Свердловськ: одноманітні, потворні будинки, 
обвішані портретами Сталіна і Леніна, плакатами і 
гаслами. Місто не стільки живе інтенсивним життям, 
скільки перевалюється з боку на бік, мов поранений 
звір, якого точить людське хробацтво. Війну помітно на 
кожному кроці. Тут живе тепер понад два мільйони 
місцевих, утікачів і евакуйованих. Черги, черги. Обличчя 
дуже втомлені. На вулиці, де сконцентровано офіційні 
обласні інституції та відділи наркоматів, хліба і супу не 
видають -  стояти в чергах немає сенсу. Військових мало, 
натомість багато новобранців у цивільному (в постолах), 
з гвинтівками через плече. На кожному кроці видно 
організаційні зусилля, але без серйозних результатів. 
Місто живе свавільно: хто сам чогось не доб’ється, не
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дістане нічого. Увечері трохи приємніше: пожвавлення 
в трамваях, на вулицях. Свердловськ не затемнюють».

Не треба забувати, що цей безбарвний, але досить 
точний, на мою думку, опис вийшов з-під пера людини, 
яка два роки була неписьменною. У ньому впадають у 
вічі перебільшення (цей «поранений звір»!), такі типові 
для кожного молодого письменника, яким намагається 
писати по гарячих слідах. Якби я спробував сьогодні 
відновити у пам’яті ту ж картину, то більше уваги приділив 
би людям, а не архітектурі. Отже, я пам’ятаю робітників, 
які поверталися вечорами з заводів і зупинялися під 
вуличними гучномовцями послухати останні повідом
лення з фронту. їхні обличчя були землисті, неголені, 
ледь освітлені пригаслим поглядом. Вони слухали 
мовчки, а потім по одному чи групками розходилися на 
вечірню «політграмоту». Згорблені тіні за мить танули у 
сірій завірюсі, як водяні щурі, виповзлі в сутінках з 
ополонки на тріснуту крижину. Німий натовп повільно 
пропихався через заткнуті горловини вулиць на міські 
площі, розпорошувався по чергах і зникав в освітлених 
дверях їдалень. Лише дзенькотливі трамваї становили 
жвавий контраст великій п’ятикутній зірці з променіючих 
жарівок на даху одного з наркоматів. Пам’ятаю солдатів 
у будьонівках, які зранку вирубують в обмерзлій бруківці 
дорогу для танків: сидячи навпочіпки, вони терпляче 
дзьобали гострими молотками шкаралупу льоду. 
Близько полудня різкий свисток з кінця вулиці підірвав 
з хідника усіх офіцерів, що наглядали за роботою. За 
хвилю чистим і переповненим сонцем повітрям 
підпливла звіддалік хмарка парфумів, а слідом за нею 
на проїзній з’явився обвішаний орденами совєтський 
ґенерал в оточенні штабу. Він йшов повільно, розкида
ючи різкими ударами чобота солдатів, які сиділи 
навпочіпки. Пам’ятаю чудово озброєну і споряджену 
сибірську дивізію у білих комбінезонах на гагачому пуху 
та хутряних шоломах з отворами для рота й очей, яка 
дорогою з Далекого Сходу на ленінградський фронт
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провела на вокзалі в Свердловську кілька годин. 
Солдати на очах у голодного натовпу їли консерви і 
сухарі з білого хліба, але жоден з них не віддав 
недоїдків у тремтячі від очікування і хвилювання руки. 
Пам’ятаю, нарешті, совєтського солдата, який у сквері 
перед свердловським вокзалом фотографувався на 
пам’ять родині, розчепіривши пальці правої руки, як 
Бальзак на відомому даґеротипі, і не дозволив 
фотографові стиснути ґумову грушку, доки не витягнув 
з-під рукава шинелі величезний наручний годинник...

Першого ж дня по приїзді я поселився на свердлов- 
ському вокзалі серед жменьки поляків, які швидко 
пояснили мені, що найближчий потяг до Челябінська 
подадуть найраніше за десять днів, що по юшку треба 
щодня ходити до відчепленого вагону за коліями, що 
із кожною самотньою жінкою в очікуванні потяга можна 
переспати в кутку біля камери схову, а про польську 
армію в Свердловську ніхто не чув.

Після обіду я вийшов до міста на пошуки помешкання 
Круглових. Напередодні мого звільнення з табору в 
Єрцеві один із в’язнів у пересильному бараку попросив 
мене -  якщо я потраплю в подорожі на свободі до 
Свердловська -  провідати дружину і двох дітей 
Генерала Круглова, який дотепер сидить у лагпункте 
Островное і після вибуху російсько-німецької війни 
заочно дістав додатковий вирок, що заокруглив його 
семирічний залишок до п’ятнадцяти років. Моя місія 
була не надто приємною, та я вчепився за цю адресу 
як за єдину надійну точку опори на волі. На вузенькій 
вуличці, назви якої вже не пригадаю, я знайшов брудний 
багатоповерховий будинок. Стара двірничка, провівши 
мене через подвір’я і підозріливо приглядаючись, 
показала мені маленьку квартирку на першому поверсі. 
Я застав тільки 14-літню Лідію Круглову, гарну дівчину з 
розумними чорними очима, яка сиділа за столом над 
горою книжок і зошитів. Прийняла вона мене чемно, 
навіть із деякою радістю, коли довідалася, що я приїхав
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із табору, в якому сидить її батько. Темна кімната була 
до стелі завалена антикварним мотлохом, з єдиного 
вікна, частково заслоненого замість шиб шматками 
картону і проолієного паперу, сочилося жовте перед
вечірнє світло. В помешкані панував такий холод, що 
мала Круглова робила уроки в накинутій на плечі шубці, 
у валянках і вовняних рукавичках без пальців. Я добре 
вмився на кухні -  вперше за останні два місяці. 
Чекаючи потім на Круглову-маму, я довго робив з Лідкою 
уроки і швидко подружився з нею над мапами та 
завданнями з математики. Увечері повернулася мама; 
Вона була ще дуже гарною, попри сліди втоми й 
недосипання та рогові окуляри, з-за яких дивилися 
смолисті, як у Лідки, очі. Круглова поклала на стіл 
кілограмову буханку хліба і кинула питальний погляд 
на доньку. На звістку про принесене мною вітання від 
чоловіка вона негайно вивела мене до кухні.

Ви сказали Лідочці, -  тривожно запитала вона, -  
що її батько дістав новий термін?

- Ні, -  відповів я, -  зовсім забув. У таборі не надають 
надто великого значення вирокам, бо вони вже давно 
вийшли за правдоподібні межі можливої відсидки.

Ах, Боже мійг, як добре, -  вигукнула вона, не 
звертаючи уваги на двозначність моїх слів. -  Розумієте, 
Лідочці через арешт батька так докучають учителі й 
однокласники, що вона ніколи в світі не пішла б до 
школи, якби довідалася про новий вирок.

Коли ми повернулися до кімнати, стара няня, яка 
хвилю тому за звичкою прийшла на вечерю до своїх 
колишніх панів, уже накривала на стіл. На білій 
скатертині з’явилася супниця з гарячим супом і самовар. 
Я був розчулений і, здається, навіть сконфужений. 
Сивенька, як голуб, няня відрізала скибку хліба від 
своєї порції і подала її мені через стіл, запевняючи, що 
на старість хліб їй шкідливий. Ми сиділи за вечерею, 
гріючи замерзлі руки на гарячій блясі самовара. 
Круглова жодного разу не запитала про чоловіка і всі
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табірні алюзії обривала докірливим поглядом своїх 
сумних оксамитових очей. Тож ми розмовляли про 
нейтральні справи. Круглова розповідала, що працює 
друкаркою дуже тяжко, а заробляє мало, і що вечорами 
ледве на ногах стоїть, коли все бюро заганяють на 
«політграмоту». Потім -  що її вісімнадцятилітнього сина, 
який завжди хотів стати офіцером, не взяли в армію 
«через батька», і тепер він копає траншеї під Ленінградом 
у допоміжній добровольчій частині. Лідка майже плачучи 
жалілася, що «через батька» її не приймають у комсомол 
і не дозволяють брати участі в іграх та спортивних 
змаганнях, але через два роки, «коли повернеться 
папенька», все зміниться. Стара няня сонно похитува
лася на стільці, як сова, і шепотіла беззубим ротом своє 
монотонне «Господи, помилуй». Після вечері ми 
розклали під порцеляновим абажуром гасової лампи 
великий атлас і зі сміхом планували далекі подорожі 
за кордон -  утрьох, бо стара няня нізащо не хотіла до 
нас приєднатися. «Вьі о мне не заботьтесь, -  сказала 
вона, -  я в Расеи родилась и в Расеи хочу умереть». Мені 
було так добре, що я несподівано розмріявся й зі 
сльозами на очах подумав, як багато би віддав за те, 
щоб хоч одну ніч поспати під людським дахом -  ось тут, 
у маленькій кухоньці на підлозі. Проте Круглова мене 
не запрошувала, а навпаки, все частіше поглядала на 
годинник. За два роки перебування в тюрмах і таборах 
я майже цілком втратив делікатність і ввічливість, але 
тепер, у цій атмосфері аристократичних злиднів, 
почувався таким несміливим, що прохання про нічліг 
насилу проштовхнулося через моє горло.

Чи хтось бачив, як ви заходили? -  запитала, 
бліднучи, Круглова.

Так, -  відповів я, -  мене сюди завела двірничка.
- Я не можу, -  зайшлася істеричним плачем вона, -  

їй-богу, не можу. Чоловік у тюрмі, діти -  як паршиві вівці, 
нам ледве дихати дають. Чи ви знаєте, що це таке, коли 
тебе ночами тягають в НКВД, а роботу мусиш випрошу
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вати, як милостиню? Заради Бога, не накликайте на 
цей дім нового нещастя! Негайно йдіть і не повертай
теся сюди!

Запівніч я повертався спорожнілими вулицями міста 
на свердловський вокзал.

У цьому місці мій записничок зворушливо наївними і 
сентиментальними словами фіксує романтичну історію, яка 
з перспективи семи років не видається однак аж такою 
романтичною. Справа в тому, що на п’ятий день 
перебування в Свердловську я познайомився на вокзалі 
з молодою грузинкою Фатімою Соболевою, яка, подібно 
до всіх нас, дрімаючи на лавці, чекала поїзда на 
Магнітогорськ. Я почув до неї потяг не стільки через 
виняткову красу (під хутряним ковпачком її кругле лице зі 
смаглявою, вкритою ніжним пушком шкірою здавалося 
видінням; довгі вороні коси вона запинала на день у 
вузол, а увечері розчісувала їх на попелястій шубі, сміючись 
у темноті й показуючи зуби зі слонової кістки), скільки через 
сир, холодне м’ясо і масло до хліба, які вона часто 
втягала з кошичка. Фатіма була працівницею Магніто
горського Горисполкома, комуністкою, і саме партійний 
квиток відкривав перед нею замкнені двері всіх 
спецларьков. У Свердловську вона застрягла на кілька 
днів, повертаючись з Омська, де провідувала пораненого 
чоловіка -  також грузина, офіцера артилерійського полку, 
дислокованого на початку російсько-німецької війни у 
Литві. Вона говорила про це зі сміхом і жартами.

З нього вже не буде толку, -  багато разів 
переконувала вона мене, -  йому ампутували обидві 
ноги. Він, звичайно, бідний, але ж не спати мені все 
життя з калікою.

Ми швидко заприятелювали і навіть раз чи двічі 
сходили в темний куток біля камери схову. Фатіма 
вмовляла мене кинути думки про солдатчину і їхати з 
нею до Магнітогорська.

- Що за чепуха, -  говорила вона жалібним голосом, -  
скільки того життя залишається людині? До Червоної
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Армії тебе не тягнуть, то чого пхаєшся? Образование у 
тебя какое- то єсть, неужелия, член парти, тебя на хорошую 
работуне устрою?

Молода грузинка не хотіла вірити тому, що я 
розказував їй про табори.

Чепуха, чепуха, -  категорично метляла голівкою 
вона, -  в Советском Союзе таких вещей нет. Кожен може 
нажити на Півночі цингу, а одяг і на роботі неважко 
подерти. Ноги вилікуєш, на одяг дістанеш талончик -  і 
дело оформлено.

Та коли ми увечері виходили до міста і без мети 
бродили снігами, вона, нервово стискаючи мою руку, 
стримувала кожен приплив моїх табірних ремінісценцій.

Невже тебе бодай того не навчили в таборі, -  
шепотіла вона схвильовано, оглядаючись назад, -  що 
за болтовню найлегше попастися на вулиці? Хіба можна 
розпізнати в темноті обличчя перехожих?

Справді, це було неможливо. Вулицями весь час 
перетікав на ті самі площі чорний натовп -  шумний, 
неспокійний, але вражаюче анонімний. Перед освітле
ними вікнами їдалень ми зупинялися на хвильку, щоб 
прочитати найсвіжіше меню із безсмертними щами на чолі.

- Ну і чому ж ти зі своїм партійним квитком, -  запитав 
я, -  ніколи не запросиш мене до їдальні? Соромишся 
мого лахміття?

- Ні, не це, -  сказала вона, -  мене можуть упізнати 
і написати в Горисполком.

- А в Магнітогорську не впізнають?
- У Магнітогорську інша справа. Завжди краще, коли 

сам кажеш. Можуть не дозволити, але ніколи не 
покарають за брак революционной бдительности.

На десятий день мого перебування в Свердловську 
Фатіма поїхала до Магнітогорська. Ще з вікна вагона 
вона висунула свою пухнасту голівку і голосно крикнула: 
«Не забудь, /Іенинская 19, квартира 21».

Наступного ранку ми майже з релігійним поклонін
ням зустрічали на свердловському вокзалі першого
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польського офіцера, який їхав зі своєї частини до 
Архангельська забирати сім’ю. Він сказав нам, що 
найближча військова місія польської армії розташована 
в Челябінську, а остання польська дивізія в СССР 
формується в Казахстані.

*

У Челябінську18 наша громадка, на чолі якої став 
енергійний поручник Ч., розшукала поблизу тракторного 
заводу елеґантний готель «Урал», а в ньому шефа 
польської військової місії, високого капітана в battle- 
dress'і19 з тростиновим ціпком. Прийняв він нас без 
особливого розчулення і, слухаючи у піввуха наші 
хаотичні розповіді, відчинив у кімнаті вікно, попри те, 
що лютий не належить до найтепліших місяців на Уралі. 
Ми всі отримали по 10 рублів і запевнення: якщо 
росіяни не чинитимуть перешкод, він проведе нашу 
групу через імпровізовану нашвидкуруч медкомісію 
(серед нас, на щастя, був один лікар) і спробує 
р о з д о б у т и  для нас окремий вагон, а також документи 
на проїзд до Казахстану. На прощання шеф місії вручив 
поручникові Ч. кільканадцять хрестиків з написом Pledge 
for Victory і стільки ж літанійок до Остробрамської Божої 
Матері на велені. «Роздайте це своїм людям, колего, -  
сказав він, делікатно випихаючи нас за двері, -  в 
таборах, напевно, забули про Бога». Отже, нарешті ми 
були людьми, хоча справді забули в таборах про Бога, 
і тепер скерували свої перші кроки на вокзал, де -  як 
нас запевнили відразу по приїзді -  завжди можна було 
вкрасти поблизу продовольчих складів якусь їду.

18 У Челябінську я зустрів трьох своїх табірних друзів, яких 
звільнили невдовзі після мене: інженера М., Т. і Б. Натомість 
ми так ніколи й не довідалися про подальшу долю Л. і пані 
3. -  Прим. Автора.

19 Похідна уніформа (англ.).

304



Мій щоденник на цьому обривається: очевидно, я був 
занадто зайнятий і збуджений переїздом до війська, тож 
замість скрупульозних доти записів і спостережень 
залишив у ньому тільки точний маршрут подорожі: 
Челябінськ -  Орськ -  Оренбург -  Актюбінськ -  Аральськ -  
Кизил-Орда -  Арис -  Чімкент -  Джамбул -  Луговоє. Ми 
вирушили з Челябінська в перших числах лютого у 
товарному вагоні з двоповерховими дерев’яними нарами, 
двома відрами, мішком муки, мішком каші і двома дірками 
в підлозі для нагальних потреб, а 9 березня вже були в 
Луговому. З цієї подорожі я майже нічого не пам’ятаю, бо 
ми нікуди не виходили, побоюючись, що потім не 
знайдемо свого вагона, який на кожній великій станції 
чіпляли до іншого поїзда. Цей місяць ми провели на 
нарах, навпереміну то задовольняючи нагальні потреби, 
то шукаючи вошей у швах одягу. Лише в Орську, де наш 
вагон мусив чекати наступного потяга кілька годин, мені 
запам’яталася чудова картина заходу сонця у засніженому 
степу -  з небом, що мінилося кольорами від темно-синього 
до іржаво-червоного і з рудаво-брунатними верблюдами, 
які на своїх розколисаних горбах несли через степ 
самотніх мандрівників на станцію.

12 березня мене прийняли в 10-й полк легкої 
артилерії, десятої дивізії піхоти в Луговому. Першим, на 
кого я там наткнувся, несучи під дощем до намету новий 
battle-dress, білизну, пару черевиків і менашку, був 
худорлявий капітан К., якого я щоденно тягав у 
вітебській в’язниці з нар до параші, бо самостійно 
ходити він уже не міг. З’їжджаючи зі слизького пагорка 
на розмоклих черевиках, я ненавмисне штовхнув його 
і від подиву так широко розкрив обійми, що весь мій 
згорток випав у болото. Він суворо глянув на мене, 
обтріпав чудово скроєний френч і пригрозив дисциплі
нарним рапортом відразу ж після обмундирування. Отже, 
я справді був у війську, серед земляків, які після всього, 
що вони пережили впродовж останніх двох років, знову 
швидко ставали самими собою.

305



Десята дивізія, майже цілком сформована з 
найпізніше звільнених, а отже, найбільш хворих і 
виснажених в’язнів, першою була евакуйована з Росії 
до Персії. 26 березня наш полк товарним потягом 
перевезли через Джамбул -  Арис -  Ташкент -  Джизак -  
Самарканд -  Бухару -  Чарджоу -  Ашгабад до Красно- 
водська на Каспійському морі. ЗО березня ми заванта
жились на два кораблі: «Агамалі Огли» і «Туркменістан». 
А вже 2 квітня я спав на піщаному пляжі в Паглеві, за 
межами країни, в якій -  читаю у своєму щоденнику -  
«можна втратити віру в людину і в сенс боротьби за те, 
щоб їй було краще на землі».
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Епілог: падіння Парижа

Важко собі уявити, до чого можна спотворити 
людську природу.

Достоєвський, «Записки з Мертвого дому».

1
Про падіння Парижа ми довідались у Вітебську від 

невисокого чорнявого в’язня, кинутого до нашої камери 
котрогось червневого дня 1940 року. Літо тоді було вже 
в повні, розпеченою аж білою блакиттю неба, в 
обмежений віконною рамою клаптик якого ми щоденно 
мовчки вдивлялися з бездумною впертістю, пролітали 
тіні невидимих птахів і з криком в’язли у липкій, як мед, 
тиші літнього пополудня. Майже відразу по прибутті до 
Вітебська, у перші дні червня, ми навчилися безмовно 
дивитися в небо, з кожним днем усе свіжіше, усе більше 
напнуте подувом гарячого повітря. У нашій камері 
переважали вояки-недобитки першої в світі переможеної 
німцями армії. Доки спека ще не стала занадто 
докучливою, вони зазвичай після обіду всідалися на 
своїх підстилках, чистили, попльовуючи на них зблизька, 
важкі військові черевики, годинами натирали краєм 
рукава металеві ґудзики і схованих у клунках гербових 
орлів та старанно обмотували ноги суконними онучами, 
їхні обличчя заросли жорсткою щетиною, під якою 
морщилася брудна шкіра, поголені голови нагадували 
необтесані кам’яні брили, шиї були вкриті чиряками, губи 
потріскалися й розпухли, очі почервоніли від втоми, а 
ноги -  від опіків. У цих простих, чесних і вірних очах, 
висушених гарячим вітром поразки і ще сповнених 
кривавого відблиску війни, важкі, як свинець, сльози
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самотності з’являлися лише тоді, коли на далекому 
горизонті тиші кінські копита ритмічно вдаряли металом 
об вуличний брук.

Незнайомець поклав свій вузлик на парашу, 
недовірливо розглянувся довкола і несміло присів на 
краю першого від дверей леговища. У ньому було щось 
від птаха, який, затріпотівши крилами, потрапив у клітку
і з затягнутими більмом очима та напіввідкритим різко 
загнутим дзьобом розпачливо вчепився у дерев’яну 
жердинку. В камері запанувала мовчанка. Ми всі 
перебували у совєтських в’язницях по кілька місяців, 
тобто досить довго, щоб знати: з десяти новоприбулих 
щонайменше п’ятьох перевели з інших камер як 
стукачів. Тихі, ведені пошепки розмови обірвалися на 
півслові навіть у тих кутках камери, яких вухо незнайомого 
взагалі не могло сягнути. Згорблені постаті в’язнів 
зіщулилися ще більше, наче з них випустили повітря, 
руки обійняли зігнуті коліна, заворожені погляди 
зупинилися на дрібному обличчі, перекривленому 
гримасою страху. Було ясно: щоб пробити стіну 
підозріливості, яка звідусіль оточила незнайомця, він 
мусить заговорити першим.

Однак він не був схожим на донощика. В його 
непоказній постаті з довгими руками і вигнутими дугою 
ногами, у пташиному обличчі, мовби окриленому надміру 
відстовбурченими вухами, в чорних очах, які тривожно 
блукали серед сусідів, відчувалася радше велика 
трагедія, одна з багатьох, відкритих війною в житті тих, 
хто вбачав у рабстві найкращу для себе запоруку 
свободи. Несподівано він підвів голову над своїм 
вузликом і шепнув пронизливо тихим голосом:

- Париж упав...
Хтось із сидячих поблизу роздмухав цей ледве 

тліючий шепіт до різкого полум’я крику:
- Париж упав!
Згорблені постаті обм’якли, майже на всіх леговищах 

розляглися зітхання. Ми зручно вмостилися, повернувши
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обличчя в напрямку вікон і заклавши руки на потилицях. 
Отже, нам не було чого очікувати. Париж упав. ПАРИЖ, 
ПАРИЖ. У це неможливо було повірити, але навіть 
найпростішим людям, які в очі не бачили Франції, 
падіння Парижа несло звістку про смерть останньої 
надії, про поразку, незворотнішу за капітуляцію 
Варшави. Ніч рабства, яка зависла над Європою 
чорною хмарою, і у Вітебську закрила нам єдиний 
клаптик неба, покроєний в'язничними ґратами.

- Париж упав, -  вдруге сказав незнайомий і раптом, 
ховаючи в долонях обличчя, вибухнув гірким, довго 
стримуваним плачем.

2
Протягом наступних кількох тижнів я познайомився 

з ним ближче, і певним чином нас зблизив саме Париж. 
Вечорами він розказав мені історію свого життя, таку 
банальну, що вона могла би слугувати текстом для 
підручників про останню війну. Він народився в Гродні 
в родині багатого єврейського купця і після закінчення 
гімназії 1935 року поїхав на навчання до Парижа. В 
Парижі став комуністом, спробував навіть прорватися 
до Іспанії під час громадянської війни, але партія 
наказала йому залишитися на місці й організувати 
осередок іноземних студентів на архітектурному 
факультеті Паризького університету. Отже, він вивчав 
ту свою архітектуру і в червні 1939 року отримав диплом 
інженера, а через місяць -  перед самим вибухом війни -  
повернувся до Польщі.

Марно було би дошукуватися, в чому полягав його 
комунізм. У хвилини найбільшої ясності він давав 
зрозуміти, що це мало бути поєднання Ле Корбюзьє і 
Маркса, в якому економічні суперечності капіталізму 
долаються плануванням урбаністичної Утопії. Це звучить 
наївно, навіть смішно, але його єврейський ідеалізм, 
який визнавав царство небесне тільки на цьому світі, 
гарячково шукав опори в раціоналістичних конструкціях
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і знайшов її у велетенських містах-садах, заселених 
паризьким пролетаріатом і бідняками з польських ґетто.

У вересні 1939 року, після вторгнення совєтських 
військ у Гродно, він став міським радником з будівництва 
і залишався на цій посаді до травня 1940 року, коли 
його арештували за відмову добровільно виїхати вглиб 
Росії. Таким чином, падіння Парижа було для нього 
набагато болючішим, ніж для нас, адже означало не 
лише остаточне загарбання континенту, але й удар, 
завданий місту, в якому виплекалася його утопія, 
країною-союзницею батьківщини його утопії.

У камері його швидко полюбили, бо вечорами він 
дуже живо й пластично розповідав про життя у вільному 
Парижі. Але, крім драми зрадженого ідеаліста, він 
переживав ще одну -  хтозна, чи не важчу і боліснішу: 
драму подвійної лояльності. У глибині душі він вважав 
себе поляком. Однак коли наступного дня після 
прибуття до нашої камери комендант корпусу на 
вечірній перекличці запитав його про національність, 
він, дивлячись у землю, тихо відповів:

- Єврей.

З
У червні 1945 року я майже зіштовхнувся з ним у 

Римі, виходячи в обід з редакції військової газети, в 
якій тоді працював.

Я довідався, що ти тут працюєш, -  сказав він 
несміло, -  і приїхав із Флоренції, щоб тебе побачити...

- Але звідки, звідки ти тут?
- Ох, це довга історія, -  відповів він з усмішкою, -  

ходімо кудись на каву.
О цій порі важко всидіти у нагрітих сонцем римських 

кав’ярнях і тавернах, тому ми вирішили піти до мого 
готелю. Рим уже поволі повертався до життя. Розпеченою 
бруківкою цокали кінські копита, обдертий та сумний 
натовп усіма мостами перетікав на протилежний берег 
Тібру і зупинявся на півдорозі, розглядаючи брудні
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річкові хвилі. Вдалині, як крилата скеля, вимальо
вувався Замок Ангела.

Він не витримав і почав свою розповідь. З вітебської 
камери його забрали через місяць після мене і з 
десятирічним вироком вислали до печорських таборів. 
Він важко працював, спочатку на лісоповалі, потім на 
лісосплаві, і коли вибухнула російсько-німецька війна, 
був за крок від смерті. Амністія оминула його саме тому, 
що, запитаний колись у камері про національність, він 
відповів: «Еврей». Польсько-совєтську угоду росіяни 
інтерпретували по-своєму: громадянами Польщі вони 
вважали тільки людей польської національності, 
залишаючи в таборах українців, білорусів і євреїв з-за 
лінії Керзона, а під кінець 1941 року -  навіть євреїв із 
Центральної Польщі та західних воєводств. Можна 
майже повірити, що всіх євреїв вони вважали своєю 
природною власністю і мали в цьому трохи трагічної 
рації: в континентальній імперії Гітлера в 1941-43 роках 
доля євреїв мимоволі виявилася пов’язаною на життя 
і на смерть з існуванням Росії.

Його врятувало те, що у січні 1942 року в таборі 
згадали про його професійну кваліфікацію і призначили 
десятником у будівельній бригаді. Переведений до 
технічного барака, він досить швидко відновив 
здоров’я. У січні 1944 року його несподівано достроково 
звільнили з табору і відразу забрали в Червону Армію. 
Майже без військового вишколу навесні того ж року 
він опинився в частинах, які наступали на Угорщину, і 
був поранений у битві за Будапешт. Прямо зі шпиталю 
його направили до польських підрозділів, створених 
комуністичним Комітетом Національного Визволення в 
Москві: з ними він дійшов до Варшави. За першої 
зручної нагоди демобілізувався і через «зелений 
кордон» утік до Італії. Єврейська організація Joint20

20 Американсько-єврейська благодійна організація
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поселила його у своєму домі у Флоренції, де він чекав 
на візу до Південної Америки.

У реквізованому військовими готелі на розі Tritone і 
Corso Umberto я замовив пляшку холодного вина і завів 
його до своєї кімнати на четвертому поверсі. Було 
душно, крізь прикриті віконниці до кімнати пробивалися 
сплющені промені світла, з-за стін доносилися крики 
п’яних солдатів і верески вуличних дівчат, на вулиці 
клубочився лінивий натовп. Спека досягала зеніту. Ми 
невимушено всілися на ліжку. Я бездумно розглядав 
шпалери, не знаючи, з чого почати, бо шкірою відчував, 
що він розказав не все.

У цій історії, -  почав він обережно, -  є певна 
справа, про яку я не сказав і хотів би зараз розповісти. 
Дотепер я про неї ні з ким не говорив, бо. правду 
кажучи, не мав з ким. Повернувшись до Польщі, я не 
знайшов серед живих нікого, дослівно нікого з моїх 
близьких і далеких родичів. Але скільки безсонних 
ночей я мріяв про те, щоб зустріти когось, хто міг би 
мене зрозуміти, хто також був у совєтському таборі... Я 
нічого від тебе не вимагаю, нічого не прошу. Після війни 
я змінив прізвище і за кілька місяців, може, за рік 
розпочну в Америці нове життя. Але перш ніж це 
станеться, я би хотів, щоб ти, вислухавши мою 
розповідь, сказав лише одне слово: розумію...

Говори, -  підбадьорив його я, доливаючи вина 
до склянки, -  ми ж сиділи в одній камері. Після цієї війни 
це майже те саме, що сидіти в школі за однією партою...

Мені не так легко було втриматися на посаді 
десятника в будівельній бригаді. В Росії, як ти знаєш, 
за все треба платити. В лютому 1942 року, тобто заледве 
через місяць після мого переведення із загальних робіт 
до технічного барака, мене викликали вночі у Третій 
відділ. Це був період, коли за поразки на фронті росіяни 
зганяли свою злість на німцях навіть у таборах. У моїй 
бригаді працювало четверо німців: двоє цілком 
зрусифікованих поволзьких і двоє німецьких комуністів,
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які втекли до Росії в 1935 році. Працювали чудово: я не 
мав їм що закинути, хіба тільки те, що вони як вогню 
уникали розмов на політичні теми. Від мене почали 
вимагати, щоб я засвідчив, ніби чув, як вони німецькою 
розмовляли про близький прихід Гітлера. Господи Боже, 
одним із найбільших жахіть совєтської системи є манія 
легальної ліквідації жертв... Мало просто стрелити 
комусь у потилицю -  ще треба, щоб він сам на суді про 
це гарно попросив. Мало обплутати людину похмурою 
фікцією -  ще треба, щоб свідки підтвердили її. Офіцер 
НКВД не приховував від мене, що в разі відмови я 
повернуся на загальні роботи до лісу... Отже, у мене 
був вибір: власна смерть або смерть тих чотирьох...

Він налив собі вина і тремтячою рукою підніс 
склянку до губ. Крізь примружені повіки я бачив його 
спітніле, перекривлене страхом лице.

І я вибрав. З мене було досить лісу і того 
страхітливого щоденного відкараскування від смерті -  
я хотів жити, і засвідчив. Через два дні їх розстріляли 
за зоною.

Запала тиша. Він поставив порожню склянку на 
столик і зіщулився на ліжку, ніби очікуючи на удар. За 
стіною якийсь жіночий голос затягнув фальшивим 
фальцетом італійську пісеньку і різко замовк, обірваний 
лайкою. Стало трохи прохолодніше, але я майже чув, 
як гарячі шини автомобілів, потріскуючи, відриваються 
від липкого асфальту.

Якби я розказав це комусь із людей, серед яких 
живу тепер, -  продовжив він тихо, -  мені б не повірили 
або, повіривши, не подали більше б руки. Але ти, ти ж 
знаєш, до чого нас довели. Скажи лише одне слово: 
розумію...

Я почув, як кров пульсує в моїх скронях, а разом із 
нею до очей підпливають давні картини і спогади. Але 
наскільки ж сильніше вони були затерті тоді, коли я 
притлумлював їх силою, щоб врятувати віру в людську 
гідність, ніж тепер, коли нарешті заспокоєний я дивлюся
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на них, як на застигле минуле! Можливо, я би й вимовив 
без зусиль це єдине слово наступного дня після 
звільнення з табору. Можливо... Однак за моїми 
плечима вже були три роки свободи, три роки воєнних 
мандрів, участі у боях, нормальних почуттів, кохання, 
дружби, доброзичливості... Дні нашого життя не подібні 
до днів нашої смерті і закони нашого життя так само не 
є законами нашої смерті. Я так важко повертався до 
людей і тепер мав би добровільно від них утікати? Ні, я 
не міг вимовити це слово.

То як? -  запитав він тихо.
Я встав з ліжка і, не дивлячись йому в очі, підійшов 

до вікна. Відвернутий спиною до кімнати, я чув як він 
виходить і обережно зачиняє двері. Я штовхнув жалюзі. 
На Piazza Соіоппа прохолодний передвечірній подмух 
випростав перехожих, як прибитий посухою до землі 
житній лан. П’яні американські й англійські солдати 
йшли тротуарами, розштовхуючи італійців, зачіпаючи 
дівчат, шукаючи тіні під навісами крамничних вітрин. Під 
колонадою будинку на розі нуртував чорний ринок. 
Римські lazzaroni -  малі голодранці війни -  пірнали між 
ніг здоровезних негрів в американській формі. Місяць 
тому закінчилася війна. Рим був вільним, Брюссель був 
вільним, Осло було вільним, Париж був вільним. ПАРИЖ, 
ПАРИЖ.

Він вийшов з дверей готелю, -ЯК птах із перебитим 
крилом, переметнувся через дорогу і, не оглядаючись, 
зник у вирі натовпу.

Липень 1949 -  липень 1950
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І устав ГерлінГ-Ґрудзінський 
Ш м і я К Ш І З  (Сійslaw Herling-Grudzinski,

І і о д Н і  20.V.1919, Кельце -  4.VII.2000,
, І Неаполь) -  прозаїк, есеїст,

І  ^  ^ теРат>Тний критик, журна-
1 | ліст, один із найвидатніших 

представників польської емі- 
J> ̂ ч*СМи й Uocuqr>-fu|9 v граційної літератури XX сто

ліття, автор близько двох десятків різножанрових книг. 
Найвідомішим твором автора є автобіографічний роман “Інший

«З-поміж багатьох читаних мною книжок на тему того, що 
довелося пережити жертвам совєтських в'язниць і таборів, 
«Інший світ» Ґустава Герлінґа-Ґрудзінського справив на мене 
найбільше враження і є найкраще написаним. Йому 
притаманна рідкісна сила простого й живого опису, а 
правдивість жодного з його місць абсолютно неможливо 
поставити під сумнів»

Бертран Рассел


