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ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
Давно ношуся з думкою написати книгу спогадів про своє табір

не та тюремне життя. За чверть століття, які я провів за ґратами і 
колючим дротом, мені доводилося зустрічати так багато щирих синів 
України, скільки не зустрінеш на волі. Вони любили Україну най- 
святішою Любов’ю і поклали своє життя в п’єдестал її Незалежно
сті!. В’язниці і табори вони наповнювали вірою у майбутнє само
стійної України. їхня жертовність підтримувала слабших і запалю
вала молодь. Це — святі люди.

На жаль, мало хто спроможний описати свій життєвий шлях, та 
й багатьох уже немає серед живих. А була б велика втрата для 
нації, коли б їхні славні діла не були б закарбовані в героїчний 
літопис українського народу. Із глибокої шани й любови до цих 
людей я дав собі обітницю зробити все, залежне від мене, аби увіч- 
нитн їх у спогадах. Чимало життєвих історій, які я переповідаю 
тут, почуті мною із перших вуст. Усі ці оповіді — жива яскрава 
палітра національно-визвольного руху українців.

Роками плекав я надію, що вдасться хоч трохи відійти від ак
тивної політики і взятися за мемуари. В 1998 році я не висувався в 
народні депутати, хоч не сумнівався, що в моєму Нововолинсько- 
му виборчому окрузі міг бути обраним. Але вже наприкінці року 
постала проблема президентських виборів. Від того, хто стане но
вим президентом України, залежало неймовірно багато для україн
ського народу. Тож аби засісти за письмовий стіл, я з головою по
ринув у вир передвиборної кампанії. Проведення президентських 
виборів, а пізніше — референдуму насильницькнми методами за
грожувало передачею влади чинним президентом представникові свого 
ж клану. А це могло б збільшити небезпеку існування України як 
незалежної держави. Така ситуація в країні аж ніяк не сприяла 
здійсненню моїх творчих задумів.

Діяльність президента Кучми, що оточив себе хабадівцями та 
російськими шовіністами стала згубною для українців. З його “лег
кої” руки все ширше розгорталася антиукраїнська діяльність — 
пограбування національних багатств, руйнування промислових 
підприємств, наукових закладів, системи освіти та культури. Стало 
очевидним поступове руйнування армії та широкий наступ на ук-

У виданні збереж ено авторське написання.
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раїнські традиції і народну мораль. Все це підривало основи будів
ництва незалежної української держави і вимагало від патріотич
них сил активної протидії. І я діяв у партійному середовищі рес
публіканців як голова Асоціації дослідників голодоморів в Україні 
та як народний депутат України.

Тим часом складав план спогадів і починав писати. Для мему
арів потрібна цупка пам’ять. Тож поки вона ще жива, я квапився 
написати теоретичну книжку “Національна ідея і національна воля”. 
У 2003 році вона побачила світ у видавництві Міжрегіональної Ака
демії управління персоналом 10-тисячним накладом. І ось, нарешті, 
я засів за мемуари.

... Минуло цілих сорок літ. Теперечки не можу пригадати, що 
вчора їв на снідання, а колишнє добре пам’ятаю. Пам’ятаю облич
чя, голоси, статури побратимів-націоналістів, пам’ятаю зміст на
ших розмов. Щоправда, не всі і не всіх. Пам’ять закарбувала окре
мих людей, окремі події. І сьогодні в бурхливому плині політичної 
боротьби часом ніби вимикаєшся і занурюєшся в далеке минуле, і, 
буває, так яскраво-яскраво постає перед тобою хтось із давніх друзів, 
чи, бува, якийсь його жест, слово, що здається, ніби цього розриву 
в сорок літ і не було!

Аби наблизити своє власне сприйняття до істини, я телефонував 
і писав своїм побратимам. Прикро, але похилий вік притуплює па
м’ять і плутається все: роки, місце, прізвища учасників подій. 
І коли б не “хронологічна таблиця з виконавчого переведення” з 
моєї першої справи, яку мені пощастило добути, то не було б навіть 
основних твердих віх з мого життя серед українських політв’язнів. 
Бо жили ми в концтаборах в атмосфері дезінформації.

Забринить у душі щось тужливе... Де ви, мої побратими? Дожи
ли до незалежності! України чи померли, не побачивши жовто-бла- 
китного прапора над українською столицею? Померли в надії на 
велику Україну чи дожили, щоб побачити формування під націо
нальними символами молодого покоління — якоїсь покручі з ро
сійсько-українською мовою, що не співає українських пісень, зрек
лася національних звичаїв і опустилася до наркотичного дурману 
та простих тілесних розваг?

Може, ви померли щасливіші за нас? Ви мали велику ідею. Вона 
гартувала вашу волю і гріла душу, вона підносила ваш дух до неба, 
робила незалежну Україну піднесено-блакитною мрією.

А коли ви дожили до теперішнього часу і, не маючи змоги через 
похилий вік продовжувати боротьбу супроти ворогів національної



ідеї, чи не впали в розпач? Чи не прокляли цілий світ? Чи не розча
вила вас жахлива вага сакраментального питання: хто ж понесе в 
майбутнє наш великий образ святої неньки-України? Де ті нащад
ки, що гідні нашого великого подвигу?

О, Боже, як тяжко дивитися на Україну, яка втрачає ук- 
раїнськість!

Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане сліду на зем лі...

Це пророцтво Великого Кобзаря чи гострий докір?! Далебі, докір! 
Докір теперішньому молодому поколінню. Несамохіть виникає пи
тання, якщо воно забуло заповіти духовних отців нації і зневажило 
великі подвиги націоналістів, то, може, не варто й згадувати імена 
великих лицарів, бо ж вони не зрозуміють і не поцінують їх належно?

І все ж розумієш — варто! Варто, аби ці імена не лише з мину
лого, а і в майбутньому зі сторінок книг також докоряли своїм 
нащадкам, коли ті зневажать завоювання своїх батьків і дідів, зне
важать те, задля чого пролилася їхня кров. Може, їхні подвиги і 
Шевченків гнів пробудять сумління і в його спустошених душах 
проростуть зерна щирої любови до України?

Бідна моя Ненько, Ти маєш таку багатющу прадавню історію, а 
молодь її не знає, вона бачить лише спотворене твоє обличчя. Ти — 
це найкращий найкрасивіший шмат земної поверхні, а вона цього 
не усвідомлює! Твоя молодь від діда-прадіда є найвродливішою і 
найталановитішою гілкою роду людського, а прагне уподібнювати
ся до чужинців, не розуміючи своєї кращости!

Пробач їм, молодим, Ненько, бо народилися від перемордова
них у трьохсотрічній неволі батьків, і самі ще не вивільнилися від 
кайданів у душах. Свобода їх іще випростає, і я твердо вірю, що 
вони іще стануть вартими і своєї землі і своїх пращурів!

Любов до України  —  це потужна духовна енергія, що заполонює 
все єство і надає йому залізної вольової спрямованости до історич
ного руху цілої України

Автор
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ПРОЛОГ

У КЛІТЦІ “ВОРОНКА”
Мене вивели на подвір’я в’язниці до “воронка” з речами і наказа

ли: “Залазь!” Я заліз. Частина будки була відгороджена залізними 
ґратами з вузькими дверцятами. Збоку — два залізні бокси, а на
впроти — лавка для наглядачів. Мені вказали на місце в одній з тих 
кліток. Заходити в цей вертикальний ящик — півтора метри заввиш
ки і два лікті вшнр?! Я зігнувся й заліз у нього, відтак розвернувся і 
вмостився на сидінні. Наглядач зачинив дверцята, вони торкнулися 
колін. Я посунувся назад і притиснувся до задньої залізної стінки, 
аби коліна не впиралися в холодну дверну бляху.

— Чого ви мене сюди засунули? — звернувся до солдатів. — 
Онде більша камера вільна.

— Нічево, прівикай! — відповів солдат по-московському.
— Видно, що не українець. Українці до незнайомих звертають

ся на “ви”, а москалі всім “тикають”. Це у вас від татар. У та
тарській мові взагалі немає слова “ви”.

— Много знаєш! Нічево, в Мордовії научат говоріть по-рускі, — 
промимрив солдат.

Я змовчав. Авто рушило з місця. З темного ящика, який назива
ли англійським словом “бокс”, зовсім не було видно, якою дорогою 
везли. Напевно, заїхали до кримінальної тюрми ( “бригідок”), бо 
відчинили двері “воронка”, потім — відсувні ґратчасті двері й за
пустили по одному в машину чоловік з п’ятнадцять в’язнів. З їхнього 
гурту хтось вигукнув по-московськи:

— Начальнік, хватіт! Больше некуда.
— Трамбуй іх! Єщо троіх надо затрамбовать, — наказав “на

чальник”. І вже до того, хто обізвався: — Ето тєбє не домашняя 
квартіра! Надо било не попадать сюда! Теперь тєрпі.

У камері невдоволено загули, хтось знову вигукнув:
— Начальнік, ми тут подавім одін одново, совесть надо іметь!
— У меня не совесть, а інструкція о правілах перевозкі зеков!
До другого боксу, що поруч з моїм, посадили жінку. У камері,

побачивши її, збуджено загули.
— Тихіше! Не гудіть! — наказав сержант українською.
— Начальник, пусти її сюди! — хтось вигукнув з гурту.



Всі засміялися.
— Ви ж кричите, що вам там тісно!
— Нічого, ми її між коліньми посадимо.
Грюкнули двері, загурчав рушій. Всю дорогу з гурту в’язнів то 

тихіше, то гучніше російською лунали різні сороміцькі вигуки, звер
нені до жінки. Вона, мабуть, потрапила до “воронка” вперше, вид
но, була порядна людина, відкрите звернення до неї як до повії, 
приголомшило. Вона довго не відповідала. Потім вимовила: “Як 
вам не соромно?!” Відтак затихла і до самого вокзалу не обізвалася 
й словом.

“Воронок” зупинили десь далеко від міського залізничного вок
залу. Вивели мене й жінку, потім — гурт в’язнів з основної камери. 
Поставили охорону з автоматами.

— Прошу до уваги! Якщо хтось спробує тікати, конвой стріля
тиме без попередження! Взяти речі і колоною — не відставати, не 
відходити вбік — за сержантом вперед руш! — скомандував стар
ший лейтенант.

Попереду йшли бранці з великої камери, потім жінка, за нею я, 
за мною солдат з автоматом. З двох боків нашої невеликої колони 
крокувало по автоматникові зі зброєю напоготові. Ліворуч від мене 
йшов старший лейтенант як начальник конвою.

Пройшли півтори-дві сотні метрів через колії та шпали і зупини
лися біля вагона, його називали “столипіним” або “вагонзаком”. Зовні 
він не вельми відрізнявся від пасажирського, але всередині це була 
тюрма на колесах. Ґратовані двері. Карцер — маленька комірка із 
суцільними залізними дверцятами. Ще була маленька камера і кілька 
великих. Всі камери — з трьома полицями для спання. Мене по
містили у “тройнік”: така собі вузенька камера з ґратчастими двер
цятами і трьома полицями. Коли поїзд рушив, зайшли старший сер
жант з солдатом наводити шмон (тобто трус).

— Чи є у вас гострі предмети, що колють, ріжуть, гроші, годин
ник чи інші заборонені предмети? — запитує мене.

— Нічого забороненого немає.
— Розкривайте валізку, розв’язуйте рюкзак, роззувайтеся, роз

дягайтеся до трусів, — наказав він.
— Перед відправкою у слідчій в’язниці КДБ мені вже зробили 

капітальний трус, — кажу йому.
— Нічого не знаю. Наш конвой вас прийняв, тепер ми за вас 

відповідаємо, ми зобов’язані вас перевірити, — наголосив старший 
сержант.



Солдат взявся перевіряти підштаники, спідню сорочку. Стар
ший сержант наказав опустити труси і повернутися кругом. Обма
цав труси і дозволив одягатися.

Відтак старший сержант довго гортав книжки, що були у валізці, 
а солдат порпався у бебехах моєї торби.

— О, маєте добре сало! — вигукнув старший сержант, витягнув
ши з валізки кілька кусків загорнутого в пергамент сала.

— А ваш батько не вміє так вигодувати свиню? — спитав.
— Яке вам діло до мого батька?
— Таж ви українець, а українці без сала не живуть.
— Ви — в’язень.
— А ви що, від того, що служите в конвойних військах, переста

ли бути українцем?
— Зараз переведу вас до битовиків і вони заберуть сало.
— Ну, по-перше, не переведеш, бо на папці у формулярі напи

сано, щоб везти окремо і не змішувати з карними злочинцями, а по- 
друге, якщо переведеш і хтось із них простягне до мене руки, то 
виб’ю зуби і за бійку у вагоні відповідатимеш ти.

— Вони тебе заріжуть!
— Дурниці. Кожен з них жити хоче не менше ніж я. А ножі, між 

іншим, ти зобов’язаний забрати у всіх. Ти з якої области? Скільки 
ще залишилося служити?

— Забагато хочеш знати! Ходімо! — звернувся він до солдата.
Вони вийшли й замкнули ґратовані двері. Усі мої речі були га

музом розкидані по нижній полиці камери, і я заходився наводити 
лад.

Навпроти моєї ґратчастої стінки й таких же дверей у вагонному 
коридорі поставили солдата для нагляду за мною одним. Другий 
солдат ходив коридором і спостерігав за поведінкою в’язнів у інших 
камерах. Незабаром вагон з в’язнями причепили до пасажирського 
поїзда і той рушив на схід.

Так починалася дорога в п’ятнадцятирічну холодну чужину...



“ВОНИ НЕ ПОВИННІ БАЧИТИ ТВОЇХ СЛІЗ
У ніч проти 21 січня 1961 року, коли закінчили трус у моїй 

квартирі, оголосили постанову про арешт і запропонували вийти з 
квартири. Я попросив у дружини шмат сала й окраєць хліба і по
прощався без жодних сліз. Дружині теж наказав не плакати. “Не 
смій показувати сльози чекістам. Запам’ятай: вони ніколи не по
винні бачити твоїх сліз, ніколи!” — сказав їй.

В автомобілі “Волга” мене посадили на заднє сидіння, а по
руч — по чекістові. Авто рушило. Було близько півночі. Спочатку 
я не знав, куди везуть, а припускати міг багато чого. Трус був 
позаду. В салоні машини тепло. Чекісти мовчали. Я відчув порож
нечу в шлункові, дістав шматок сала з окрайцем хліба і зі смаком 
з’їв. З компанійської звички ділитися хотів було запропонувати 
трапезу і своїм сусідам, та схаменувся: вони ж чекісти! — і з ’їв сам.

Мене хилило на сон, в мозку: “Куди вони везуть? Що там на 
мене чекає?” Хотілось спати, бо ж ніч для того і є. Я почав дріма
ти. Незабаром авто заїхало до незнайомого мені двору і за лічені 
хвилини я опинився в невеликій кімнаті перед черговими нагляда
чами тюрми. Вони витрусили кишені мого пальта, штанів, обмаца
ли всього, забрали попругу зі штанів, шнурки з черевиків, заповни
ли якісь папери, завели до кімнати з метр квадратний розміром під 
назвою “бокс” зі словами: “Тут будеш до ранку”, — замкнули двері 
боксу ззовні.

Я оглянув бокс: три побілені стіни, четверта стіна — двері. Якийсь 
квадратний колодязь. Високо вгорі — кілька круглих дірок для 
вентиляції. Проте сухо й не холодно. Пофарбована долівка, чиста. 
У мене було товсте зимове пальто, отож я ліг у ньому на квадрат
ний метр підлоги, скрутився калачиком і міцно заснув...



УКРАЇНСЬКА РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКА 
СПІЛКА ЗААРЕШТОВАНА

5 травня 1961 року вийшов Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про посилення відповідальності! за цілу низку злочинів. Він нацьку
вав “правоохоронців” на ще запеклішу боротьбу з українським на
ціоналізмом. Так, того ж 1961 року в столиці галицької України 
Львові судили нас — групу націоналістів у складі автора цієї книги 
Левка Лук’яненка та ще кількох осіб — Івана Кандибу, Степана 
Віруна, Олександра Любовича, Йосипа Боровницького, Івана Кіпіша 
та Василя Луцьківа. Групу, яка за задумом організаторів мала б 
стати партією, називали Українська робітничо-селянська спілка 
(УРСС).

Суд відбувався у невеличкій залі будинку обласного управління 
КДБ в атмосфері абсолютної ізоляції й таємннчостн. Навіть на ого
лошення вироку до зали не впустили жодної душі з найблнжчнх 
родичів. Суд визначив кару: Лук’яненку, себто мені, — страту, 
Канднбі — 15 років, Віруну — 12, Любовичу, Кіпішу, Боровниць- 
кому і Луцьківу — по 10 років ув’язнення у концтаборах суворого 
режиму.

Наша УРСС відрізнялася від інших підпільних груп, що досі 
виникали в Західній Україні, в ті роки як за складом членів, так і 
за стратегічним напрямком боротьби.

Я — східняк. Закінчив юридичний факультет найбільшого в Ра
дянському Союзі Московського державного університету імени 
М. Ломоносова. Роботу в Галичині починав у райкомі Комуністичної 
партії, потім перейшов до адвокатури. Дружина моя — також зі східної 
України. Всі мої зовнішні прикмети керівництву області! вказували 
як на людину комуністичних переконань, яка мала б в Галичині по
борювати місцевий націоналізм і зміцнювати радянську владу.

Іван Кандиба працював адвокатом Глинянської районної юри
дичної консультації Львівської области. Закінчив юридичний фа
культет Львівського університету імені І. Франка. Жив у Львові.

Степан Вірун — комуніст. Закінчив Львівську партійну школу. 
Працював у райкомі КПУ, потім у райспоживспілці. Одружений з 
полтавчанкою.

Олександр Любович працював інженером відділу землевпоряд
кування Львівського обласного управління сільського господарства. 
Був одружений.



Іван Кіпіш мешкав у Львові і працював міліціонером в охороні 
різних об’єктів. Теж був одружений.

Йосип Боровницький працював слідчим Перемишлянської район
ної прокуратури Львівської области. Дружина Романа, з якою тоді 
щойно одружився, — львів’янка. Вона тяжко звикала до життя в 
районі. В Перемишлянах їй бракувало культурного середовища.

Василь Луцьків жив у селі. Працював завклубом, а потім — 
завфермою. Ще був молодий і неодружений.

Відповідно до матеріялістичного світогляду комуністів ми були 
порівняно з селянами не голодні, то й не було підстав припускати, 
що ми незадоволені радянською дійсністю. І все ж таки чекістам 
потрапили до рук докази нашої антирадянської діяльности, і вони 
нас заарештували, ясна річ, з відома і благословення Москви.



ЖИТТЯ У СЛІДЧІЙ КАМЕРІ
За правилами, які діяли 1961 року, звинуваченому не давали 

газет, а в камері не було радіо. У політика, що звик стежити за 
поточними подіями, через такий інформаційний вакуум настає сен
сорний голод.

Слідчі, створивши у в’язня почуття емоційного голоду, підсаджу
ють до нього сексота ( “квочку”) і через нього намагаються добути 
інформацію про людей, зв’язки, документи, можливо, зброю і т. ін. 
Цей метод належить до недозволених і все ж без нього майже ніколи 
не обходиться.

Потрапивши до в’язниці, постановив собі, що розповідатиму 
співкамерникам лише те, що вже відомо слідчому і жодного сло
ва — про що вони не знають. Коли б слідчих цікавили тільки люди, 
документи та різні факти підпільної організації, то це було б пра
вильно. А позаяк вони вивчають і саму особу (нахили, звички, сильні 
і слабкі риси характеру, інтелектуальний рівень, самостійність в 
організації чи психологічна залежність від когось, міра відданості 
ідеї та багато чого іншого), то таке моє рішення виявилося не зовсім 
вдалим, бо все ж чекісти отримали більше інформації, аніж треба 
було б їм дати.

Проте в слідчій в’язниці я зовсім не падав духом. Обмежений 
простір? Я жив уже 7 років у солдатській казармі під наглядом 
командирів і до цього звик. Погана їжа — в армії вона була не 
набагато краща, а в студентські роки загалом жив упроголодь. 
Відірваність від сім’ї? Так козацький ідеял, в якому себе давно 
виховав, передбачає холостяцьке життя. Одяг? Він ніколи не був 
предметом особливої уваги. Мене ніщо не гнітило. Читав багато 
книжок з тюремної бібліотеки. Поводився бадьоро і загалом, здаєть
ся, почувався добре.

Невзабарі до мене підсадили якогось Білика. Він пояснив свою 
появу тим, що, мовляв, слідчі поновили слідство за новими обста
винами і його у зв’язку з цим привезли з концтабору до обласної 
слідчої в’язниці КДБ. Він учив мене повстанських пісень. Час від 
часу разом з ним бадьоро марширував військовим кроком вздовж 
тюремної камери і завзято співав:

Не пора, не пора, не пора 
М оскалеві, ляхові служить...



І махав кулаком у бік москалів, що були за червоними дверима 
нашої камери. Я знав, що наглядач у коридорі чує наше марширу
вання і Франків марш і неодмінно доповість слідчому, але просто 
не боявся. Хотів бути самим собою і відчував внутрішнє задоволен
ня від того, що маю сміливість бути самим собою. Побороти страх — 
означає здобути перемогу над собою, здобути перемогу духу над 
тілом. Це дає велике задоволення. Хоч і не зовсім поборов страх, 
проте зробив чималий крок у звільненні від нього.



ТРОЄ В ЧОРНИХ КОСТЮМАХ
Арешт нашої підпільної організації був настільки важливий, що 

Москва вимагала щоденної інформації про поведінку групи. Вона 
не мала особливої довіри до України загалом, її більше цікавили 
масштаби націоналістичної діяльності!, відповідно — масштаби за
ходів, які необхідно вжити для нейтралізації антидержавного (ан- 
тимосковського) вогнища.

Київські цекісти й чекісти ламали собі голови над тим, як пере
конливо п о я с н и т і і  Москві появу такої незвичної інтелігентської 
організації, тому спрямували до Львова спеціяльну групу для док
ладнішого вивчення ситуації на місці.

Наглядач відімкнув двері й наказав:
— Лук’яненко, на вихід!
Я вийшов з камери.
— Руки за спину, — скомандував наглядач, — і коридором — 

вперед!
Наглядач був позаду. Повернули до іншого коридору. Там до 

нас приєднався ще один наглядач. Спинилися біля потрібних две
рей. Один із них зайшов до кабінету, другий вартував мене. Пер
ший за хвильку повернувся і наказав:

— За мною!
Я ступив за ним до приміщення.
— Дозвольте йти? — звернувся наглядач до одного з цивільних 

з білою краваткою на яскраво блакитній сорочці, що сидів за сто
лом — явно старший у цій групі.

— Ідіть, — відповів той.
Я окинув оком приміщення: це була не камера, а досить просто

ра кімната з великим столом навпроти вікна і низкою напівм’яких 
стільців уздовж стін. Неподалік столу сиділо три особи в чорних 
костюмах. Один, як я собі зауважив, — з довгим горбатим носом, 
другий — явно професор, третій — як пояснив старший — заввід
ділом (якого відділу він не уточнив). Навпроти сиділо ще кілька 
осіб у цивільному одязі, схоже — менших звань і рангів. Старший, 
що сидів за столом, повідомив, що керівництво ЦК КПУ послало їх 
з Києва, аби познайомитися зі справою Лук’яненка. Назвав своє 
прізвище та ще одного, що сидів поруч, і, вказавши на інших, ска
зав, що вони з ЦК КПУ.



— Ми попросили начальника обласного управління КДБ Шев
ченка організувати нам зустріч з вами без слідчих, бо навіщо, щоб 
вони нашу розмову використали у слідстві проти вас.

— А чого це, — запитую я, — ця справа зацікавила аж ЦК?
— Ну, та ваша справа непересічна вже тим, що ви східняк і 

майже все свідоме життя жили в російському середовищі і в самій 
Росії. Ви ж не можете заперечити, що в Україні люди живуть кра
ще, ніж в Росії, Білорусії, на Північному Кавказі чи в Азербай
джані, то для чого ж відокремлювати Україну? Нелогічно!

— Державні закупівельні ціни, — почав я, — що їх Москва 
встановлює на закупівлю зерна в колгоспів, наприклад пшениці, 
для України втричі нижчі, ніж для Росії — це ж грабунок України!

— Наша партія діє справедливо. Що закупівельні ціни різні, це 
свідчить про те, що різні природні умови. За одних й тих же людсь
ких затратах урожай в Україні втричі більший, ніж у Росії, але ж 
держава платить людям, а не природі. Як же можна однаково пла
тити українцям і росіянам, коли українці вклали втричі менше праці?

— Неправда, — заперечив я, — що однакова праця українця і 
росіянина дає українцеві втричі більший урожай. Українці справді 
працюють вміліше, краще від росіян, правда, що українська земля 
родить краще, але це не тільки тому, що вона ліпша, але й того, що 
українські руки дбайливіші. Партія не лише відбирає в українців 
той додаток врожаю, що походить від природи, а й тон, що похо
дить від їхніх роботящих рук, а це несправедливо.

— Якщо встановити однакові закупівельні ціни, то життєвий 
рівень в Україні підніметься значно вище порівняно до інших ре
гіонів Союзу і сюди рине маса народу з інших його республік, а 
цього допустити не можна. З точки зору загальносоюзної це було б 
несправедливо.

— А справедливо Україну грабувати? Ви ж перетворили її на 
колонію!

— Ну що ви — “на колонію”! Україна — рівноправна респуб
ліка. Звідки ви взяли, що вона колонія? — питає старший.

— Я зробив дуже просто, — відповідаю. — Узяв політичний 
словник, знайшов слово “колонія”, прочитав дефініцію і кожен пункт 
її приклав до становища України. Радянський словник визначає 
колонію як країну, що не має своїх незалежних законодавчої, вико
навчої і судової влад, не має своїх збройних сил, не має своєї внут
рішньої політики, у тому числі не має своєї грошової системи, не 
має своєї зовнішньої політики.



Радянська Україна не має своїх незалежних органів влади, не 
має своїх збройних сил, не має своєї ні внутрішньої, ні зовнішньої 
політики, тобто вона має всі ознаки, що їх словник визнає за не
обхідні ознаки колонії. Це означає, що Радянська Україна є коло
нія. Ці міркування логічно прості, логічних помилок тут немає, 
тому й висновок правильний.

— Ви, — каже старший, — підходите формально.
— Ні, я підходжу логічно.
— Радянський словник, — заперечує він, — має на увазі колонії 

буржуазних імперіалістичних держав.
— Логіка, — кажу я, — як і математика, не класова і не по

літична наука, а словникова дефініція універсальна, і вона однако
во застосовується як до Африки, так і до СРСР.

— Та що ви з ним панькаетесь?! — раптом закричав горбоносий 
до старшого. — Ви ж бачите, що цей націоналюга Лук’яненко нена
видить усі радянські народи і розпікає міжнаціональну ворожнечу.

— Як я розпікаю ворожнечу? Де ви це бачили? — почав було 
виправдовуватися, та його перебив заввідділом (напевно, якимсь 
кадебешним).

Він притишеним голосом процідив крізь зуби:
— Може, ти не служив в австрійському місті Баден у розвідра- 

діодивізіоні і не знаєш про антнрадянський напис над гаражем? Може, 
ти не служив у п’ятому полку зв’язку в тому ж Бадені і непричетний 
до вбивства націоналістами комуніста старшого лейтенанта Павло
ва? Може, ти не служив у Мйодлингу і не знаєш Солдатенка? Може, 
ти не дружив зі своїм командиром капітаном Ткачовнм — амери
канським шпигуном і зрадником нашої батьківщини? Ти ж спеціяльно 
із радиста перекваліфікувався на шофера, щоб мати змогу їздити в 
американську зону окупації. Що, скажеш, що не їздив у американську 
частину Відня? Професор вищої партшколи шукає пояснення при
чин твоєї зради у зміні світогляду, а вона — у твоїй совісті. Ти 
безсовісно продався американській розвідці ще 1948 року разом з 
капітаном Ткачовим — ось де коріння твоєї зради!

Обвинувачення, що навально сипалися на мою голову, вимальо
вували перед очима одну картину за другою з мого далекого сол
датського життя в Австрії. Спиною побігли сироти, потім — стру
мочки холодного поту. “Хоч би ж не почервоніти!” — думав, а тим 
часом зблід. Блідість не так помітна. Я справді 1946 року (коли



стояв на варті гаража) присмерком видряпав багнетом на поштука
туреній стіні антисовітське гасло. Пост здавав уночі. Чергова зміна 
гасла не помітила. Мабуть, помітили вдень. А може, аж на другий 
чи третій день. І чомусь тоді навіть нікого не допитали. Зрозумі
ло — чекісти не розкопали, хто написав це гасло, все ж таки... 
куди зараз може завести цей допит? І справді я їздив на автомобілі 
Форд-6 по американській частині Відня. І справді старшого лейте
нанта — шовініста Павлова — хтось убив. А в Мйодлингу капітан 
Ткачов ставився до мене дуже прихильно. Ну й що з того? Я і тоді 
думав про Україну, а не про допомогу американцям. І все ж — цей 
докладний перелік... Коли цей чекіст так добре знає австрійський 
період моєї біографії, то чи не вивчив він київський період 1945 року 
і чи не розкопав, бува, про нашу з Василем Коцюберою крадіжку 
зброї, яку він передавав повстанцям? Яка доля Василя Коцюберн? 
Чіі не розповів він комусь про повні ящики набоїв до совітської 
гвинтівки, що я їх крав у арсеналі і передавав Коцюбері? 
А що, як Коцюбера попався до рук чекістів і якось проговорився? 
Я відчув, як моя сорочка прилипла до спини.

Двоє з цієї команди сиділи трохи осторонь, у розмову не втруча
лися, ніби давали зрозуміти, що вони радше слідкують за моїми 
рухами (щоб я не кинувся, бува, на великих начальників), ніж за 
моїми словами. Проте я перехопив погляд одного і відчув, що він 
міг здогадатися про значно серйозніше за те, у чому мене тут звину
вачували. І поквапився перейти в контрнаступ.

— Ви, товаришу чекісте, так докладно вивчили мою біографію, 
що ясна річ, знаєте, що 1947 року в час другого переходу частини 
Української повстанської армії з України на Захід розвідрадіоднві- 
зіон, в якому я служив, спрямували були в район Цистендорфа на 
допомогу піхотним військам, що мали перетяти рух УПА і не дати 
їй перейти з Чехословаччини до Австрії — в зону окупації колишніх 
союзників СРСР. Звннуватьте мене у зв’язках з УПА. Чому б вам 
цього не зробити?! Ви ж пов’язуєте мене з убивством якогось стар
шого лейтенанта, з іншими людьми й подіями, до яких я непричет
ний, з таким же успіхом можете прив’язати й до УПА.

— Лук’яненко, — заговорив професор жорстким тоном, — в 
умовах нашої загальнонародної демократичної держави виступають 
проти або шпигуни, або нащадки (отприски) колишніх експлуата
торських класів. Інших причин виступати проти радянської влади



не існує й існувати не може. Ясна річ, у нашому суспільстві є недо
ліки і воно ще не ідеальне, але в основу закладена ідеологія постій
ного вдосконалення і зменшення тимчасових труднощів. Це всі ра
дянські громадяни знають, тож з оптимізмом дивляться вперед і єдна
ються навколо партії. Покажіть хоч одну країну в світі, де була 6 
така солідарність народу з владою, якої досягнуло наше суспільство. 
Немає такої в світі! І це наш найвагоміший козир у боротьбі з капі
талістичними країнами світу. Комуністична партія буде зменшувати 
побутові труднощі трудящих громадян, але ідеологічну і соціяльну 
єдність усіх народів СРСР вона не послабить ні на грам, бо від цієї 
єдности залежать успіхи подальшого просування у світлі наших ідей, 
наших впливів, нашої влади.

— Ми вивчили вашу біографію, — нарешті прорік він після 
такого тривалого вступного слова. — Ви не належите до роду екс
плуататорів, отже, вас не можна оголосити нащадком класових во
рогів, але, перебуваючи в буржуазній Австрії, ви потрапили під 
вплив агентів імперіялізму та австрійських буржуазних обставин і 
стали прислужником західного капіталізму, втратили пильність ра
дянського громадянина і стали на ворожий шлях. Ви розумієте, що 
мусите сидіти в тюрмі?

— За що, за симпатії до Австрії, тобто за втрату пролетарської 
пильности, як ви кажете, чи за щось зовсім інше — за прагнення 
скористатися конституційним правом на вихід України зі складу 
СРСР? Якщо ви караєте за друге, то так і кажіть. Навіщо вигаду
вати димову завісу у вигляді втрати пролетарської пильності!, сим
патій до Австрії і тому подібний туман?

— Націоналізм за своїм соціяльним змістом є буржуазна кон
цепція, що ворожа нашій пролетарській ідеології, тому кару ви діста
нете не за використання Конституції, а за те що прийняли буржуаз
ну ідеологію і взялися боротися супроти нашої радянської влади.

— Ви учений, — відповідаю йому, — а ваша мова нічим не 
відрізняється від мови слідчих, хіба що більше патетики.

— У цьому виявляється ідейна єдність радянського народу, — 
відповів “професор”. — А ви знаєте, що Україна без Союзу існува
ти не може. Ну, як їй самій? В єдности з іншими республіками — 
сила. І цю силу нікому не дозволено підривати.

— Україна, — перебиваю професора, — має багату землю, ве
лику політичну історію, здібний народ, багату культуру, тобто має



всі передумови для незалежного існування. Погляньте на Організа
цію Об’єднаних Націй: до неї входять незалежні держави і такі, 
які позбавлені й десятої частини передумов, що їх має Україна.

— Ви забуваєте, — мовив старший, — що ті держави, які тепер 
становлять більшість в ООН, були колоніями, а Україна є рівно
правна сестра інших союзних республік. З російським колоніяліз- 
мом комуністи покінчили в 1917 році.

— Покінчили з дореволюційними державними символами, а суть 
залишили.

— О, бач, — закричав заввідділом, — та він запеклий ворог 
Союзу!

— Тихше, — прнцнкнув його старший, — не кричіть. Лук’янен- 
ко ще зрозуміє, що з висот світової боротьби за торжество диктату
ри пролетаріяту у всьому світі партія не може дозволити дискреди
тувати свою національну політику будь-яким навіженим ідеялістам. 
Ваша програма свідчить про ваші дуже глибокі націоналістичні пе
реконання. Ми зробимо все, щоб світ не знав про ваші злочинні 
наміри, і він не буде знати.

— Навпаки, — перебив я, — програма свідчить про застосуван
ня конституційного права на самовизначення націй для захисту на
ціональних прав.

— Та хто ж ти такий, — знову спалахнув кадебешник, — щоб 
пхатися в державні справи?! Подумаєш, знайшовся самозванець! 
Для цього є партія. А ти вирішив плутатися партії під ногами — не 
вийде, партія відкине тебе вбік, в канаву, мов цуценя, зі своєї доро
ги! Та ти...

— Тихо! — гримнув на нього старший. — Ти ж бачиш, що Лук’я- 
ненко вважає себе розумнішим за всіх нас. А проте він дитя, бо в 
життя йде з паперовими мірками, такими, як конституція, право 
націй на самовизначення, замість йти в нього з життєвими мірками. 
Погано вчив Маркса, який ставить пануючий клас над законом. 
Пануючий клас у СРСР — це ми, комуністи. Ми пишемо закони і 
їх міняємо, як нам потрібно. Ми — над законом, а не під ним. І про 
це йому п’ять років московські професори казали, а він не зро
зумів. Ідеяліст і романтик! Та закон — це просто наш інструмент, 
який ми використовуємо поряд з іншими інструментами для досяг
нення наших глобальних цілей. І якщо на нашому тріумфальному 
шляху до встановлення нашого передового соціялістичного ладу у



всьому світі трапляються такі диваки, то невже ж ми не здужаємо 
їх усунути з дороги.

— Ось які ви: задля імперії та збереження своєї влади в ній ви 
обдурюєте цілий світ! І вивертаєте все шиворіт-навиворіт!

— Справу проти вас спочатку порушили були за статтею закону 
про антирадянську пропаганду і агітацію, потім перекваліфікували 
на статтю про зраду батьківщини (стаття 56 КК У PCP), — повідо
мив старший. — Думаю, слідчі правильно зробили. Стаття 56 пе
редбачає смертну кару. Ви знаєте, що пролетарська революція уміє 
захищати себе.

Він натиснув кнопку в столі, і в дверях з’явився наглядач.
— Візьміть цього зрадника й відведіть до камери.
Я підвівся і рушив до дверей.
— Стояти! — зупинив мене старший. — Ви знаєте російську 

мову?
— Ні, не знаю. Моє знання російської мови починається за ху

тором Михайлівським.
— Відведіть! — наказав міліціонерам.
Вже на виході я почув:
— Упертий хохол!
— Фанатик! — підтвердив заввідділом.
— Ні, не фанатик, — гарячково заперечив йому професор. — 

Ви ж бачите, він не прямолінійний і не різкий. Перед тим як щось 
сказати, він встигає обдумати і свою найворожішу позицію подати 
в м’яко загорнуті слова. Навіть робить вигляд, буцім щось приймає 
з нашої аргументації й погоджується. Це найнебезпечніший варіянт 
націоналіста. І я побоююся, чи він не зумів нас обдурити!

Ці останні фрази долинули до мене вже в коридорі крізь прочи
нені двері.

* * *
Як мені стало відомо пізніше, після зустрічі зі мною київська 

цеківсько-чекістська група провела нараду з керівництвом УКДБ 
Львівської области за участю начальника слідчого відділу УКДБ 
при Раді Міністрів УРСР Львівської области майора Сергадєєва та 
старшого слідчого капітана Денисова.

Кияни доручили вести нараду начальникові Львівського УКДБ 
полковникові Шевченку. Він попросив киян поінформувати про



розмову, відтак Сергадєєв доповів, як він організував розробку Лу- 
к’яненка в камері. Сергадєєв повідав про підсадного сексота та його 
роботу: випробування на міру гордости, самолюбства, поцінування 
дружини, рідних порівняно до ціни ідеї, спроби нав’язати міжка- 
мерне листування з Віруном, Любовичем та Кандибою, перекидан
ня записок, заклеєних у хліб з одного прогулянкового дворика в 
інший, про місця ховання сердечників з олівців, зберігання клап
тиків паперу, підклеювання записок до дна катаринки та передачу 
сигналів “шукай”, “бери”, “взяв”. Підкреслив, що його підсудний 
вміє дотримувати дане слово, а ще — такии наївний, що соромиться 
брехати.



ЗАТИШШЯ ПЕРЕД ГРОЗОЮ
Після тієї розмови з трьома в чорних костюмах мене понад тиж

день не викликали на слідство. Це було схоже на затишшя перед гро
зою. Але я втішався тим, що мав доволі часу, аби все обміркувати. 
А думати було про що. Почуття мої двоїлися. З одного боку я мав себе 
за козака, продовжувача боротьби за незалежність України. Я розумів 
історичну непримиренність двох національних стихій: українського 
прагнення до національної свободи і москвинського — до загарбання і 
утримання. Українська стихія доходить до фанатизму. Російська спо
кійніша. Вона впевнена в своїй правоті тримати Україну в своїх лабе
тах, як вовк впевнений у своєму праві задирати коней і корів. Немож
ливо їх примирити, як неможливо примирити вогонь з водою — існу
вати можуть вони або на відстані одне від одного, або після запібелі 
одного з них. Того війна між ними неминуча і для підкореного наро
ду — бажана. У ній козак може згинути. І до смерти треба бути гото
вим, сприймаючи її не як трагедію, а як героїчний козацький вчинок.

З іншого боку — правничий факультет з його культом права 
навіть попри правовий нігілізм Маркса (його відомий вислів: не 
кодекс править суспільством, а панівний клас, не право править, а 
воля панівного класу). Навіть в університеті — якщо ти маєш анти
державні переконання — якось незвично чути на свою адресу: на
ціоналіст, антирадянщик, ворог, зрадник... Здається, що тебе роз
дягнули й поставили на людному місці: все, що в тобі є — правда, 
і все ж хочеться якнайшвидше одягнути звичний костюм, аби набу
ти звичайного для всіх нормальних людей вигляду.

А чи не є оце бажання набути звичного вигляду і злитися з інши
ми людьми лише протестом проти передчасного арешту? Бо ж ти 
давно вийшов із буденної людської течії і почав прокладати свій влас
ний шлях. І зрадив Радянський Союз у помислах ти вже давно, а 
тепер тобі неприємно, що тобі сказали про це прямо?

І все ж, які всі ці люди тут брехливі й лицемірні! Як усі нор
мальні людські поняття вивертають навиворіт, все тлумачать на
впаки! Рабство називають свободою, колгоспну кріпаччину — роз
квітом села, русифікацію — розквітом національної культури, спробу 
скористатися конституційним правом на вихід республіки з Союзу — 
зрадою батьківщини... І чи правильно я чинив, наводячи цим чекі
стам численні факти на доказ того, що Україна спроможна бути 
незалежною державою? Може, головна мета цієї зустрічі в тому й 
полягала, щоб визначити, чи моя самостійщина — щось поверхове 
й випадкове, чи щось обґрунтоване й глибоке.



СМЕРТНИЙ ВИРОК
Суд оголосив: Лук’яненку — розстріл. Мене повели на третій 

поверх слідчого ізолятора. Біля дверей моєї камери на долівці я 
помітив алюмінієву миску, чашку та велику дерев’яну ложку. “Це 
ж Біликовова! — блиснула думка. — Значить, його в камері немає. 
Випустили!”

Я повернувся до наглядачів:
— Що, цей сексот виконав своє брудне завдання? Лук’яненка 

засудили, і цей сексот більше тут не потрібен? Допоміг нагромади
ти на мене матеріяли! Допоміг засудити — безсовісна худоба! А 
видавав себе за політв’язня, патріота-націоналіста!

— Та звідки ви взяли, що він сексот? — вдав, буцім не знає, 
наглядач.

— Коли звинуваченого переводять з однієї камери в іншу, він 
переносить із собою миску, ложку, горнятко, а його ондечки стоять 
долі, отже, так званого Білнка не перевели до іншої камери, а за
брали зі слідчого ізолятора геть.

Тим часом інший наглядач відчинив двері і наказав:
— Забирайте всі свої речі і підемо до іншої камери.
Збираючи речі, я все ще бурчав:
— Слідчі — підлота! Як можна за допомогою свого агента про

вокувати антидержавні розмови, записувати їх і видавати за дока
зи?!

— Але ж ви їх казали! — зауважив наглядач.
— У мене був настрій, а слова виходили від сексота. Та він мені 

тут за кілька місяців розповів про бандерівців стільки, скільки я 
досі за все життя не чув!

— Тихо! Ходімте! — скомандував інший наглядач-офіцер.
Виходячи з речами з камери, я все ще негучно ремствував:
— Відповідно до Закону слідство має досліджувати ту діяльність 

звинуваченого, за яку його заарештували, а не творити йому нові 
звинувачення у слідчій камері. У цьому справедливість слідства. 
Якщо дозволити слідчим за допомогою своєї камерної агентури про
вокувати заарештованого на нові незаконні дії, то в такому разі 
можна заарештувати на вулиці першу ліпшу людину і вже у слідчо
му ізоляторі підвести її до певних протиправних дій і потім за них 
судити. Це — свавілля, що призводить до несправедливости. Дер
жава цього не повинна робити.



— Тихо! — буркнув наглядач. — Ось ваша камера. Заходьте!
Ступив крок всередину і обернувся, ще хотів щось сказати, аж 

наткнувся на темно-червоні двері, що швидко прилягли до луток. 
Тихо клацнув замок. Заслінка прозурки піднялася і за склом блим
нуло пильне око наглядача.

Це око безупинно вдень і вночі дивилося на мене 72 дні до за
міни смертної кари на 15 років ув’язнення.

Камера відрізнялася від попередньої тим, що була менша і явно 
розрахована на одну особу. Віконні ґрати складалися зі стальних 
штирів завтовшки в 45-50 міліметрів. Тумбочка, стілець і ліжко 
були прикуті до підлоги. Ліжко зварене зі стальних труб, причому 
кути заокруглені, щоб людина не могла пробити собі голову об 
його ріг.

Після заміни страти 15-річннм ув’язненням перевели до звичай
ної камери. Над прозуркою опустилася заслінка, її підіймали вже 
не безперервно, а так, аби лишень мати впевненість, що в’язень у 
камері і що він не пиляє ґрати, не проколупує стіну, одне слово — 
не робить чогось підозрілого.



КАСАЦІЙНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ У 
ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

Я намагався оговтатися від такого вироку суду, що пролунав, як 
грім серед ясного неба. Намагався все, що відбулося, продумати до 
подробиць.

Щоб показати зразок безкомпромісного й безжального приду
шення націоналізму, УКДБ доручило вести судовий процес голові 
обласного суду Рудику, а підтримувати державне звинувачення в 
суді — прокуророві области Нетименкові.

Матеріяли справи не давали юридичних підстав кваліфікувати 
діяльність Української робітничо-селянської спілки за статтею 56 
Кримінального кодексу як зраду Батьківщини. Але що таке мате
ріяли справи? Кримінально-процесуальний кодекс зобов’язує суди
ти за скоєні дії, а не за стан мислення особи. Але то закон і теорія, 
а в Союзі виникла чекістська практика зовсім іншого штибу. Важ
ливо було правильно оцінити дії заарештованих осіб і, відповідно, 
правильно визначити їм кару, а потім під неї підібрати статтю Кри
мінального кодексу. Для визначення кари потрібно вивчити спра
ви. Після придушення національно-визвольної боротьби, після пе
ремоги над організованим опором українського народу часу для 
цього вистачало. Та не завжди так воно коїться, як треба.

*  *  *

Матеріяли слідства не давали підстав кваліфікувати мої дії за 
статтею про зраду Батьківщини, але оте спокійне ставлення до ареш
ту, поведінка під час прощання з дружиною, що вказувало на 
відсутність ознак страху, кадебістам вельми не подобалося, і вони 
все ж таки перекваліфікували мої дії на зраду Батьківщини. Про
курор области Нетименко підтримав цю кваліфікацію, Рудик уза
конив її своїм вироком.

Кандибу в час попереднього слідства підмовили написати заяву 
про діяльність УРСС. Він пише її в камері і каже своєму співка- 
мерникові (сексотові): “Оце пишу цю заяву, а сам із задоволенням 
узяв би автомат та постріляв би всіх оцих москалів!”

Така наша поведінка додала владі рішучости присудити мене до 
страти, а Кандибу — до 15 років ув’язнення.

У суді я заявив, що кваліфікацію своїх дій за статтею 56 КК 
вважаю неправильною. Але суддя у вироці записав, наче я визнав



свою вину за вказаною статтею, присудив мене до страти, і в тако
му вигляді матеріали надійшли до Верховного Суду України для 
касаційного розгляду.

У Києві після вивчення справи дійшли висновку, що для квалі
фікації за статтею 56 КК немає жодного доказу, і того доведеться 
перекваліфіковувати на антирадянську агітацію і пропаганду. Цей 
намір так стурбував начальника обласного управління КДБ Шев
ченка, що він полетів до Києва наполягати на правильности облас
ного вироку.

Верховний Суд обрав золоту середину: замінив мені смертну кару 
на 15 років ув’язнення, моїм побратимам — Кіпішеві й Боровниць- 
кому — перекваліфікував на антирадянську агітацію і призначив 
замість 10 по 7 років ув’язнення. Решту вироку обласного суду 
залишив без змін.



ЗАБЕРІТЬ ВАШОГО АГЕНТА! 
(Григорій Зельман)

За кілька днів до камери поселили незнайому людину. Він на
звався Григорієм Зельманом і розповів, що заарештували його ра
зом з членами Українського Національного комітету. Сказав, що 
вже сидів у тюрмі й концтаборі, відбув кару, а тепер заарештували 
вдруге за політику.

“Справді він той, за кого видає себе, чи знову чекістський сек
сот? — міркував я. — Якщо він правду каже, що вже був ув’язне
ний, то має знати, як поводитися в камері. Подивлюся. Не буду 
йти перший ні до туалету, ні до катаринки, ні до годівнички. Хай 
він сам зробить ці перші кроки, тоді буде видно, сидів він чи не 
сидів.” Чоловік на вигляд зовсім простий: одяг, взуття, мова... — 
все вказує на просту роботящу людину. І все ж сумніви не покида
ли — невже знову чекістська хитрість? Минулого разу підсунули 
були нібито інтелігента, тепер трудівника.

Видно, що чоловік не нав’язливий. Я вирішив подивитися, куди 
хилитиметься його інтерес — чи не на те, щоб пронюхати, хто ще з 
членів організації залишився на волі, щоб здати кадебістам?

Я запитав, чого в нього єврейське прізвище, бо з виду він геть не 
нагадував єврея, мав викапано український типаж.

Він спокійно пояснив, що прізвище це з якогось давнього німець
кого коріння. Може, ще з часів Данила Галицького — князь заохо
чував заселення незайнятих галицьких теренів різними іноземця
ми, часом після численних війн і примусово залюднював їх.

Щоб не мати потреби в катаринці, я утримався від їжі й пиття. 
Зельманович якось незграбно взяв їжу, а потім цілий день терпів і 
витримав аж до вечірнього туалету. “Чого він терпить? — думав я. — 
Не знає, на яку ногу стати? Але якщо ти сидів, тож ти знаєш, як 
все це робиться. Отже, ти не сидів.”

Підозри мої зростали, і невдовзі я вирішив вигнати його з каме
ри. Міркував так: “Може, він і не сексот, а може, й сексот. Якщо 
вижену сексота, це буде справедливо. Якщо вижену чесну людину, 
то це в таборі згодом з’ясується. А мені краще помилитися в бік 
недовіри, аніж навпаки.”
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У п’ятницю, коли після обіду вели з прогулянки, я перший сту
пив до камери, зупинився в дверях, перекрив вхід руками й закри
чав до наглядача:

— Заберіть вашого агента! Я не пущу його до камери і сидіти 
разом з ним не буду!

Зельман зупинився, розгублений:
— Що, що ви кажете? Я не агент!
— Геть! Геть звідси! Ідіть геть! Досить дурити!
Наглядач став на його захист:
— Лук’яненко, він же чемно поводиться в камері...
— Сексоти вміють бути чемними до пори до часу.
Підійшов черговий офіцер:
— Сьогодні п’ятниця, все начальство вже пішло і буде тепер 

тільки в понеділок. Я не маю права переводити з камери в камеру. 
Побудьте разом до понеділка.

— Ви обіцяєте, що в понеділок нас розведете, чи мені треба буде 
підняти стукіт черевиками в двері на всю тюрму?

— Обіцяю, що вас у понеділок розведуть.
— Добре. І я відступив у глибину камери й дав зайти Зельма- 

нові.
Двері камери зачинили, і ми залишилися вдвох.
— Звідки ви взяли, що я агент? — запитав Зельман.
— Ви сказали, що вже відбули один термін ув’язнення, а в ка

мері поводитеся так, як поводяться люди, які ніколи в ній не сиді
ли. Ви ж не знаєте, як підійти до катаринки, мучилися цілий день, 
а не підійшли. Це ж зразу видно!

— Мені просто було соромно перед вами, ученою й культурною 
людиною, — похнюпився Зельман.

— Побачимо. Розберемося в зоні.
— Шкода, що ви так.
— Нічого шкодувати. Час покаже.
Зельман не відповів, і ми мовчки просиділи до кінця дня, субо

ту, неділю й першу половину понеділка. Потім Зельмана забрали і 
я залишився сам.

“Цікаво, — подумав, — він справді чесна людина чи таки сек
сот? Навіть якщо чесна людина, то й у такому разі добре, що ви
гнав, — заспокоїв себе, — не будуть мучити сумніви.”
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За тиждень мене перевели до великої довгої камери. У камері 
стояло два ліжка одне попри одне вздовж стіни і третє — навпроти, 
перпендикулярно до них. Воно було порожнє. Біля ліжка — дов
гий дерев’яний стіл. За столом сидів високий гладкий чоловік років 
45-50 явно єврейської національности. Його костюм, черевики, со
рочка, плащ були найкращої якости.

— Добридень! — привітався я.
— Здравствуйте! — відповів пожилець, зиркнувши на мене, й 

відразу ж повернувся до своєї книжки.
— Моє прізвище Лук’яненко, — почав я. — Сидів у 32-й ка

мері. Мене вже судили. Нас судили сімох чоловіків за український 
націоналізм. Понад два місяці ми чекали на касаційний розгляд 
справи у Верховному Суді України. Нещодавно повідомили рішен
ня і тепер, мабуть, скоро спрямують до концтабору. А як ваше 
прізвище?

— Аксельрод, — сухо відповів той.
— Вас іще не судили?
— Ще не судили. Які питання ще вас цікавлять? — не дивля

чись на мене, буркнув Аксельрод.
— Ах, он ви як?! Тож скажу: не почуєте від мене жодного запи

тання щодо вашої справи. Я не з тих, хто лізе в душу. І загалом я 
прийшов не до вас, а в камеру. І не сам прийшов, а мене привели. 
Коли б не привели, я б і не бачив вас.

Переночували мовчки. Назавтра під час вранішньої перевірки 
новою зміною чергових я звернувся до офіцера:

— Громадянине капітане, мене вже засудили. Засудженим доз
волено читати газети. Тут у камері людина під слідством. їй не 
дозволено газети. Прошу розв’язати цю суперечність і надати мені 
газети.

— Я доповім начальнику слідчої тюрми, — пообіцяв капітан.
Аксельрод не заявляв ніяких клопотань. Після 10 години ранку

його забрали до слідчого, а незабаром і мене викликали до началь
ника тюрми. Я повторив йому своє клопотання.

— Слухайте, Лук’яненко, ми не можемо давати вам до камери 
газети, бо це не дозволено, — сказав начальник тюрми.
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— Але ви і не можете позбавити мене права читати газети, бо 
таке право дає засудженому закон.

— Закон необхідно виконувати, але щоб не на шкоду інтересам 
держави.

— Я вже півроку не читав газет, дуже відстав від подій, мені 
хочеться надолужити пропущене і того наполягаю забезпечити мене 
газетами.

— Гаразд, засуджений Лук’яненко, ми задовольнимо ваше кло
потання: вас виводитимуть до іншої камери і приноситимуть туди 
підшивку газет. Яку вам принести: “Известия”, “Советскую Укра
ину”, “Правду”?”

— А українською мовою тюрма не передплачує газет?
— Ні, не передплачує. Знаєте, у нас більше читають російсь

кою.
— У вас не тільки читають, у вас і думають по-російському. 

І служать не Україні, а Москві.
— Ви закінчили Московський університет, жили півтора десят

ки років у російському середовищі і російську мову знаєте не згірш 
за самих росіян, а тут за весь період слідства не вимовили по-ро- 
сійськи жодного речення. Це дуже яскравий показник глибини ва
ших національних переконань. Знаєте, я гадаю, що радянська вла
да зробила помилку, що скасувала вам смертну кару, — роздрато
вано прошипів начальник тюрми.

— Дякую за відвертість. Ви, ясна річ, знаєте, що в історії, зреш
тою, перемагає справедливість. Вона не на вашому боці. То ж на
кажіть, щоб мені дали підшивку “Известий”.

Мене відвели до камери. Аксельрод лежав боком у дорогому 
костюмі, обкутавшись своїм дорогим плащем. Він не спав. На зву
ки висунув голову з-під плаща, глянув і знову сховався у плащ.

Минуло кілька днів. Мене виводили до окремої камери, давали 
підшивку газет і замикали до обіду. Кілька разів виводили після 
обіду — до вечері.

Згодом до камери посадили третього. Він просив називати його 
Хаїмом Берковичем. Був балакучий. Розпитував про мою справу і 
ще охочіше розповідав про себе. Що з його розповідей було прав
дою, бозна. Казав, що сидить у Дрогобицькому кримінальному та
борі за коштовний камінь. Розповідав про операції з золотом і кош
товним камінням, про знайомих у цій справі євреїв з Харкова, Оде
си, Дніпропетровська. Це було страшенно далеке від мене і мене



зовсім не цікавило. А ось філософія його мене вразила. Вразила 
своїм змістом, своєю відвертою прямотою. Суть її ось у чому.

Перш ий постулат

Абсолютна більшість людей, що ходять поряд вулицями, — цілко
виті дурні. Вони не знають, що таке життя. Вони шукають у житті 
справедливости, гуманного ставлення до інших і тому подібних 
химер. Вони сліпі й не бачать основної цінности, що існує на землі — 
золота і коштовного каміння. Оці предмети вирішують усе. З їхньою 
допомогою можна здобути владу (вплив на людей), матеріяльний 
достаток (незалежність) і насолоду, завдяки доступності найврод- 
ливіших дівчат.

Д ругий постулат

Люди, які заповнюють вулиці і з-поміж яких ми ходимо, абсо
лютні нікчеми — хробаки. Вони десятиріччями гнуть спини на бу
ряковому лані та за токарним верстатом. Та що там десятиріччя — 
вони все життя, доки є сила, порпаються у землі та металевих струж
ках, заробляють копійки і ніколи за все своє життя не вдягнули 
путнього костюма, пальта, черевиків, ніколи не з ’їздили до Криму 
подивитися на природу й отак собі побайдикувати в своє задово
лення. Вони їдять примітивну грубу їжу з різних третьосортних 
харчів та п’ють просту горілку і вино за руб двадцять. Вони ніколи 
не були в хорошому театрі й не бачили жодної талановитої худож
ньої картини. Це люди, що не знають нічого витонченого й піднесе
ного. Вони — хробаки.

Я запитав його:
— А ви все це мали? Маєте витончену душу й зазнавали насоло

ди від витончених речей?
— Так, звісно, я так жив. Це справжнє життя!
— А тепер в тюрмі вже п’ятий рік!
— Закінчу п’ятий рік і вийду на волю.
— І знову займетеся перепродажем коштовного каміння й золо-

— Так. Займуся. І, може, колись знову попадуся. Але доки по
падуся, житиму справжнім життям, буду людиною, а не хробаком! 
Я вважаю виправданим платити оцими шматками неволі за те чудо
ве життя, яке я мав на волі.

та?
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— Вас не мучить совість, адже суспільство вважає вас антисо- 
ціяльною людиною?

— Мені наплювати на думку тих хробаків! Натовп ви називаєте 
суспільством, але коли я підходжу до будь-кого одного з цього, так 
званого суспільства, показую добру суму грошей і прошу зробити 
мені послугу, то ніхто з них не ставить зайвих запитань, напри
клад, про походження цих грошей, не звертає уваги на мій єврейсь
кий вид, а мерщій бере гроші й робить те, що мені треба. То що ж 
таке суспільство? Це скопище окремих нікчемних людей.

— Проте вас хтось зловив і посадив до заґратованої клітки, — 
кажу йому.

— Ну, загалом, я сиджу не в тюрмі, а в таборі і живу в ньому 
краще, ніж більшість на волі! А щодо того, що хтось мене зловив... 
Зловило мене не суспільство, а люди, які вийшли з суспільства, 
піднялися над ним і використовують людей із цього суспільства 
для створення собі доброго царського життя. У мені вони бачать 
конкурента, ось і посадили. Я не зазіхаю на їхню владу. Я зазіхаю 
на їхній добробут. Адже золото й коштовне каміння купує не народ, 
а заможні люди з влади, торгівлі, промисловості. Вони, назвав
шись державою, хочуть самі регулювати рух коштовностей, а тут 
знайшовся якийсь Хаїм Беркович і плутається у них під ногами. 
Прибрати його з дороги! І мені дають 5 років. Ви ж зазіхаєте на 
їхню владу, тому вам дали 15 років.

— Ви розумієте владу в суб’єктивному сенсі як таку, що нале
жить окремим іншим людям, у яких я хотів її вирвати, щоб узяти її 
собі. Це не так. У такому сенсі я до влади не прагнув. Я бачив 
принизливе становище України в Союзі. Це несправедливо. Я хотів 
виправити цю несправедливість. Я хочу міняти весь державний і 
суспільний лад задля добра одиниці. Ви не хочете міняти неспра
ведливий лад. Ви пристосовуєтеся до нього задля особистих інте
ресів. Це називається егоїзмом.

— Шановний Лук’яненко, — патетично виголосив він, — ви га
даєте, що дошкулили й образили мене. Зовсім ні. Просто ви показа
ли, що піддалися навіюванню і, як і всі вуличні хробаки, сприймаєте 
словесну мішуру, вигадану розумними людьми. А розумні люди — 
це переважно наші люди — за суть справи, замість того, щоб розу
міти їхнє маскувальне призначення: розумніші це вигадали для на
віювання трудящим масам. Мета цілком прагматична: обрані, щоб 
уникнути неприємної фізичної праці і організувати собі добре жит-



тя за рахунок трудящих, придумали слово егоїзм і прищепили його 
їм. Хай думають, що дбати про себе — це погано, аморально. 
З такою свідомістю вони безболісно передають частину своєї праці 
різним обраним — справжнім егоїстам.

— Так може думати людина, для якої ця земля і її люди не є 
дорога і мила батьківщина, а місце тимчасового проживання.

— Ви ідеаліст. Подивіться на себе. Ваш костюм...ну так собі, 
середній, рублів за вісімдесят-сто. А погляньте на костюм Аксель
рода — це ж шик і верх досягнень текстильної промисловости світу! 
Чоловік умів організувати своє життя. Знаєте їхню справу?

— Ні. Лише дещо можу здогадуватися з реплік наглядачів.
— Аксельрод — керівник крупного підпільного підприємства, 

їх арештували, аж 18 осіб! Сам він з Чернівців. П’ять головних 
керівників діяли у Львові, Чернівцях, Одесі. Мали зв’язки з Кри
мом, Москвою, Кавказом. їхні підприємства випускали продукції 
на мільйони рублів. Він використовував літак вільніше, ніж ви ав
тобус. Захотів у Крим на пляж, сів у літак і полетів. Покупався, 
позагоряв, і назавтра сів у літак і примчав до Львова. Захотів на 
закриту виставу до Московського театру, де, знаєте, голі дівчата 
танцюють, сів у літак, прилетів до Москви, побув вечір і побавився 
ніч з дівчатами, потім відіспався й назавтра літаком перелетів до 
Чернівців. Ви жили коли-небудь так, щоб могли витягати з кишені 
грошей стільки, скільки хочеться? Не жили. Тож ви й не знаєте 
смаку життя!

— Як ви думаєте, скільки років йому доведеться сидіти за таке 
розкішно-розпусне життя? — цікавлюся.

— Стаття Кримінального кодексу передбачає кару до страти, 
але він відкупиться. Якщо не повністю звільнять, а дадуть строк, 
то потім перегляд за переглядом справи буде зменшувати строк, 
заки зійде нанівець, — зі знанням справи сказав Хаїм Беркович.

— А якщо розстріляють?
— Так він же жив! Його життя впродовж п’яти-семи років— це 

таке багате життя! Воно наповнене для нього владою, авторитетом, 
величезними грішми й можливостями. Воно таке яскраве й чудове, 
що кращого вже й уява не може створити. Воно більше варте від 
шістдесятирічного порпання в брудній землі чи нудного стукання 
рахівницею в звичайній заводській бідній конторі.

— Це було б здорово, по-орлиному, коли б за цим не стояв 
егоїзм, який за критичних ситуацій людей роз’єднує.



Хаїм Беркович нічого не відповів на це. Я встав і пішов до 
дверей, відтак повернувся і покрокував у бік Хаїмового ліжка. За 
пару метрів до нього розвернувся і знову рушив до дверей. Рухаю
чись маятником туди-сюди, дивився у підлогу і все думав і думав 
про розмову з цим новим співкамерником. Чого в ньому більше: 
єврейського егоїзму? емігрантської зневаги до тубільного населен
ня? цинізму? Зрештою, — просто правди?

Кілька днів поспіль мене виводили до окремої камери читати 
підшивку газет. Повертаючись, казав про це своїм співкамерникам, 
розповідав якусь цікавинку з газети чи щось із політичних подій. 
Аксельрод не виявляв цікавости. Може тому що недавно сам зі сво
боди, тож старі новини його не обходили, а Хаїм слухав уважно.

Якось, заходячи до камери, я помітив, що співкамерники, зирк
нувши на мене, різко припинили жваву розмову. “Чого б це? — 
подумав. — Що, вони бояться мене?”

За кілька днів мене вивели з камери нібито до підшивки газет, а 
привели до кабінету начальника управління КДБ полковника Шев
ченка.

— Добрий день! — привітався я.
— Добрий день! — відповів Шевченко — Ну, як поводить себе 

ваш підопічний?
— Мій підопічний?! — здивовано перепитав я.
Шевченко, не давши мені отямитися, продовжив:
— Ми заарештували велику групу, що підривала економічну 

могутність Радянського Союзу. Аксельрод один із організаторів гру
пи. Вони створили у Львові паралельно з державною фабрикою і 
під її прикриттям свою окрему фабрику. Продукцію цієї фабрики 
продавали, вели облік окремо і весь прибуток забирали собі. Таку 
ж фабрику створили у Чернівцях і ще деяких містах. Активно роз
ширювали свою підпільну підприємницьку діяльність. Втрати від 
їхньої діяльности для держави величезні.

— Втрати? Величезні? Вони випускали добру продукцію? їхня 
продукція знаходила покупців? Яку зарплату отримували трудящі 
на цих підприємствах? — спитав здивовано я.

— Вони випускали добру продукцію, у магазинах вона не зале
жувалася, робітникам платили у два-три рази більшу зарплатню, — 
відказав Шевченко.

— Вони зуміли підвищити продуктивність праці на цих підприєм
ствах? — знову перепитав я.



— Так, у них вища продуктивність праці. Більша зарплата дала 
можливість припинити розгардіяш і підвищити дисципліну.

— Так це ж добре!
— Нічого собі “добре”! — щиро подивував начальник. — Це ж 

підриває засади нашої соціялістичної економіки! Робітники, які вико
нують одну і ту ж роботу на державному і приватному підприємствах, 
на останньому отримують утричі більшу зарплатню. Вони подума
ють, що соціялістична система гірша, а справа ж у тому, що підпільне 
підприємство не платить податки. Воно фактично грабує державу.

— Так, платити податки всі зобов’язані. Але в них вища про
дуктивність праці, а це головне.

— Допустити таку діяльність означає дозволити грабувати дер
жаву і стати на шлях повзучого повернення капіталізму. Це контр
революція, і ми її не допустимо! Між іншим, що читає Аксельрод?

— Ви знову за те саме: то мій підопічний, то що читає. Не вийде 
цей номер у вас. Батько й мати мене виховали в любові до чеснос
ті!, правди і ненависти до сексотів. Підслуховувати й доносити — 
підло. І ці методи ви, українець, використовуєте проти України! 
Полковницьке звання заробили на придушуванні прагнення Украї
ни вирватися з-під влади Москви! А ці ваші москалі Сергадєєв, 
Денисов аж палають ненавистю до мене і всіх таких, як я. Та що я 
кажу “ваші” Сергадєєв, Денисов?! Це ви їхній! Вони захищають 
ось тут у Львові, в Галичині московські імперські інтереси. А ви їм 
допомагаєте. Це про вас Шевченко писав: “Раби, підніжки, грязь 
Москви...”

— А ще носите прізвище нашого пророка! Не ганьбили б! — з 
обуренням виплеснув я.

— Диви, як розійшовся! — сказав Шевченко зло з притиском. — 
Два місяці тому сидів смирно! А тепер який сміливий став! І так 
обдурив нас!

— Ну, та ви в цій тюрмі таки багато чому мене навчили! — 
знову огризнувся я.

— Шкода, що Верховний Суд повірив тобі і скасував смертну 
кару. Я знав, що ти не виправишся і вимагав розстріляти, а вони в 
Києві повірили і залишили живим. Ну та нічого, час і стіни тюрми 
зроблять своє. Хочеш руйнувати радянську владу, а будеш зміцню
вати її своїми ж руками. Ми вміємо будь-кого примусити працюва
ти на нас.

Він покликав наглядача і гаркнув:
— Відведіть!



Коли я відчинив двері великої камери, мої співкамерники сиді
ли поряд і щось жваво обговорювали. Побачивши мене, Хаїм Бер
кович шепнув щось Аксельродові і відсунувся від нього.

Ага, блиснула у мене думка, так ось яку схему тут здійснюють 
чекісти: я ходив до вільної камери читати газети, а Аксельрод ду
мав, що в цей час я розповідаю чекістам про нього. Він сприйняв 
мене за сексота! Мене пройняв сором, і я весь почервонів від дум
ки, що так можна було про мене подумати.

“А роль Хаїма?” — думав я. Коли наглядач відчиняв двері, 
щоб завести мене до камери після читання газет, Хаїм і Аксельрод 
завжди щось жваво обговорювали і коли я опинявся в камері, роз
мова тут же припинялася. Вони обоє мені не довіряють. Либонь, 
Хаїм, спрямовуючи підозріння Аксельрода у мій бік, зумів викли
кати довіру до себе. То хто ж він і хто я в цьому трикутнику? Агов, 
та все ясно: Хаїм — сексот, “квочка”, а я — громовідвід! Цю роль 
чекісти відвели мені від самого початку і з цією метою посадили 
мене до цих двох євреїв. Аби відвести підозри від Хаїма, його посе
лили після мене. Мене виводили з камери на моє прохання. Я й не 
здогадувався, що мою відсутність можна було подати так, буцім я 
ходив доносити на Аксельрода. Будучи “громовідводом”, об’єктив
но допомагав Хаїмові втертися в довіру до Аксельрода, тобто допо
магав чекістам. А чорти б вас побрали!

П римітка: Уже в концтаборі, завдяки розповідям членів Ук
раїнського національного комітету ( У Н К ), чимало з яких сиділо з 
членами групи Аксельрода, у  мене вимальовувалася така картина: 
Аксельрод і ще кілька десятків людей розгорнули мережу неле
гальних цехів б іля державних фабрик і під їхнім прикриттям. 
Вони не були приватні, але діяли окремішньо  —  робота в них була 
організована добре, продуктивність праці постійно зростала, зар
плата робіт ників у  два-три рази перевищувала зарплату на дер
жавних підприємствах. Мережа нелегальних цехів швидко зрос
тала. К ерівники отримували фантастичні гроші і жили по-коро- 
лівськи. З  кількох десятків арештованих судили 18 осіб. П ’ятьох, 
у тому числі й Аксельрода, стратили. А Хаїм Беркович, як вигля
дало, — це “квочка” з Дрогобицького карного табору, яку Львівський 
К Д Б  використовував уже не раз і супроти українських націо
налістів. Родом він нібито з Харкова. Наглядачі ніколи не нази
вали його інакше як “Беркович”, тож невідомо, чи ще його прізви
ще, чи це по батькові, чи якесь псевдо?



Наступного дня у вранішньому обході камер брав участь на
чальник слідчої в’язниці, я звернувся до нього:

— Громадянине начальнику в’язниці! Ви держите мене, засу
дженого, зі звинуваченим Аксельродом, який не є засудженим. Це 
порушення закону. Ви не маєте права тримати в одній камері засу
джених із не засудженими, тому я вимагаю перевести мене з цієї 
камери або інакшим способом нас розвести. По-друге, навіщо ви 
тримаєте мене в слідчій в’язниці? Яка причина? Прошу відправити 
мене звідси.

— Поспішаєте в зону? Ще насидитесь! А щодо того, з ким в 
одній камері вам бути, то ми знаємо краще. І не вчіть нас радянсь
ких законів. Подивись, — обернувся він до наглядачів, — зрадник 
батьківщини, злочинець хоче вчити нас законності! — зверхньо і 
злостиво відповів начальник.

За кілька днів мене перевели до одиночної камери. Черговий 
офіцер сказав, що, мабуть, скоро відправлять на етап.

— Хотів би побачитися з дружиною перед від’їздом, — звернув
ся до офіцера. — Та й речі ж деякі потрібно взяти в дорогу. Як це 
зробити?

— Про побачення напишіть заяву начальнику тюрми, — пора
див черговий офіцер. — І окремо напишіть дружині список речей, 
які ви хочете взяти. Ми передамо записку вашій дружині і те, що 
можна, дозволимо.



ОСТАННІЙ к о в т о к  
л ь в ів с ь к о г о  ПОВІТРЯ

Нижній край невеликого камерного вікна, сантиметрів 50 на 60, 
починався над моєю головою. Мабуть, ще з літа воно було прочине
не, і через отвір проходив струмінь холодного повітря. Цікаво, куди 
виходить це вікно? Я підійшов до дверей, тихенько приклав вухо 
до дверної бляхи червоного кольору. Прислухався. Вловив тихі 
кроки наглядача. Ось він пішов у другий кінець коридору. Я вхо
пив табуретку, поставив біля стіни, став на неї й потягнувся до 
вікна. Крізь матове скло важко було розрізняти контури дерев, 
дахів. Спробував більше прочинити вікно. Рама трохи відхилила
ся. Сіпнув дужче — не йде. Доведеться дивитися крізь бійницю 
військового доту чи старовинної фортеці. Праворуч — гілка висо
ченного дерева. Що це: осика, тополя? А може, в’яз? Листя почи
нає жовтіти. Навпроти нічого не видно. Мабуть, тут вулиця. Далі — 
прямовисний дах з червоної черепиці. Людських голосів не чути. 
Лишень слабенько долинає невиразний гул. Враз цей ледь чутний 
гул, ніби лезом, пронизує гострий свист автомобільних гальм...

Раптом — стук у двері. Озирнувся. У прозурці — око наглядача:
— Що ви там робите? Ану злізайте негайно!
— Хотів причинити вікно, бо в камері холодно, — я зістрибнув 

додолу.
— Треба було сказати черговому. Самому лазити до вікна забо

ронено, — гримнув черговий.
Я промовчав. Наглядач зачинив заслінку прозурки й пішов ко

ридором геть.
А я звичайно, рухався маятником від дверей до стіни, від стіни 

до дверей — відстань чотири кроки. За дев’ять місяців життя у 
тюрмі звик до незначних порушень режиму, як і до вислуховуван
ня подібних зауважень. Наглядач не дав мені прислухатися до ву
лиці, і я взявся розмірковувати над життям у стінах тюрми. 
А хіба за останні дев’ять місяців там, на так званій волі, щось зміни
лося? Хіба не те ж приниження України, не та ж тотальна цензура 
над словами й мисленням інтелігенції, не той же кріпацький колгосп
ний лад? Коли б я був не тут, а в своїй квартирі, і крокував би 
туди-сюди не в замкнутій камері, а в своїй кімнаті, що часом і по
любляв робити, то хіба не те саме б думав?



Тут тюремна їжа, тюремне ліжко. У своєму житті я рідко мав 
кращу їжу. На таких же ліжках спав дев’ять років у армії і п’ять 
років у студентському гуртожитку. Вдома, в сільській хаті, ліжко 
також було збите з дощок. Куль житньої соломи на дошках. Соло
ма, вкрита коцом чи рядном, і вкутувався в рядно. Сіно краще. 
Воно м’якше, не лізе штирками в ребра, тепліше і пахне гарно. 
Так його й для корови бракувало. Коли приїхали з дружиною у 
Галичину і став більш-менш добре заробляти, придбали м’яку й 
теплу постіль. Поніжився трохи. Проте не забував попередніх умов. 
А позаяк думав про долю України та козацьке життя без м’яких 
подушок, то й без жодного суму перейшов на старий тюремний 
матрац.

Тюрма не відібрала можливости мислити. Навпаки, надала дос
татньо часу для цього. Дружину жаль. Вона хотіла створити зі 
мною добру сім’ю, мріяла про сімейне щастя, а знайшла — клопіт. 
Ну й що ж я можу зробити? Відмовитися від боротьби за неза
лежність України і повернутися до неї в тепле ліжко? І до цього 
ліжка звести сенс свого життя?

Це неможливо. Не може любов до жінки погасити чи заступити 
любови до. України.

Любов до України — це щось всеоб’ємне, що охоплює всю її 
територію, і простягається на всю глибину її сивих сторіч. Лю
бов до України — це потужна духовна енергія, що заполонює 
все єство і надає йому залізної вольової спрямованости на істо
ричний рух цілої держави.

Любов до дружини — це лишень частинка живої душі, вона не 
може заповнити'ціле.

З вікна дихнуло прохолодою. Зашелестіло листя, наче війнуло 
його з дерев на паркан, на широку тюремну стіну. Воно розсипало
ся й повільно осіло на землю. Новий повів вітру зірве з дерев новий 
жмуток пожовклого листя й розсипле по холодній вологій землі. 
З опаданням листя завмирає дерево. Зіщулившись від холоду, воно 
перечекає зиму, а прийде весна, принесе тепло, і оживе дерево, щоб 
знову зеленіти, буяти й рости...
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ЧЕКАТИМЕШ? 
15 РОКІВ — ОЙ, ЯК БАГАТО!

Минуло кілька днів. Відчиняються двері камери:
— Лук’яненко, виходьте!
— Куди? — питаю.
— По дорозі скажу.
Вийшли з камери. У коридорі неподалік стояв ще один нагля

дач.
— Руки за спину! — наказав наглядач на ходу.
Я за спиною зчепив руки.
— Приїхала ваша дружина. Поведу вас на побачення.
— Чого не сказали в камері? Я б їй передав непотрібні штани, 

сорочку.
— Дасте нам, а ми їй передамо.
Зійшли на перший поверх, наглядач відчинив двері однієї з 

кімнат, зайшов сам і пропустив мене. Біля невеличкого столу на 
стільці сиділа моя дружина. Трохи бліда. її, мабуть, також щойно 
завели. Вона, побачивши мене, підвелася. Трохи розгублено гляну
ла на наглядача, який, вочевидь, не збирався полишати нас на са
моті. Ми не звикли демонструвати наші почуття чужим людям. По
чувалися ніяково, та що вдієш: тут мент не людина, а гвинтик лю
дожерської машини, яка людську мораль замінила безсоромністю, 
він тут стояв, геть не переймаючись тим, що небажаний.

— Милий...
— Надюньку... — обнялися, поцілувалися.
— Щоб ні краплі сліз не бачили вороги! — шепнув на вухо і 

заглибився в її світлі очі, намагаючись осягнути найбільшу їхню 
глибину. Вона зрозуміла. Сама наче вдивлялася в мою душу.

— Будеш мене чекати? 15 років — це ой-ой-ой як довго!
— Буду чекати. Якщо така моя доля, то що вдієш.
Ми знову обнялися.
— Надю... Як маєш віятися, то краще покинь. Переболить сер

це та й легше буде. Але не зроби ганьби. Знай: я не прощу! Якщо не 
доля жити разом, то розійдемося. Але розійдемося порядними й 
чесними людьми. Якщо між нами з ’явиться третя людина, з’явить
ся нещирість, брехня, лукавство. Я не прийму цього.

— Милий, я дивлюся тобі просто й чесно у очі. Я не допущу 
лукавства між нами.



— Дякую тобі. Дякую тобі, моя кохана! Я не знаю, як доля 
розпорядиться далі, але залишитися порядними людьми, це зале
жить від нас.

— Я розповідала тобі минулого разу, що про тебе розпустили 
чутку, нібито в час трусу знайшли купу американських доларів, 
радіостанцію і велику кількість антирадянської літератури, що ти — 
американський шпигун. Я спростовувала цю брехню і тепер це вже 
трохи затихло. І люди, знаєш, геть перемінилися. Більшість ко
лишніх друзів відійшли, зате багато з ’явилося нових. Раніше деякі 
обходили нас боком та часом люто зиркали в наш бік. Тепер відчу
ли в нас своїх людей і стали привітніші. Раді допомагати в будь- 
чому. Я — в колі доброзичливців, вони просили передавати тобі 
вітання й дяку за твій патріотизм.

— Що з нашого села Хрипівки чувати?
— Влада скликала загальні збори села. Приїхали з Чернігова 

два чекісти і ще якийсь один (він не представився) і накинувся на 
школу, на батьків, на всіх: як це сталося, як це вчителі навчали, 
куди дивилося начальство села, що в них у школі виховався і по 
селу ходив між усіма радянськими людьми затятий ворог Радянсь
кого Союзу?! Тепер його вже розстріляли і він не заважатиме лю
дям будувати нове соціялістичне суспільство, але як же село до 
цього допустило?! А батьки Лук’яненка куди дивилися? Чи, може, 
вони самі такі? То, може, їх краще у Сибір відправити?

Ця історія в рідному селі мене вразила. Як розповіла дружина, 
у клубі сиділи мої батьки, брати й сестра. Брат Сашко підвівся і 
гучно попросив приїжджих розповісти селянам, що саме поганого я 
зробив. Один із чекістів почав пояснювати, мовляв, розказувати 
конкретно, це означало б поширювати моїми устами ту злісну анти
радянщину, яку поширював Лук’яненко.

— Та й хіба ви не вірите радянському суду?
— Віримо, віримо! — пролунало кілька голосів з різних кінців 

зали. Я знаю тих кілька сільських безпутних п’яниць, які за пляш
ку горілки ладні кричати будь-що.

Потім встала сестра і каже:
— Ми знаємо, що наш брат нікому ніколи в селі не робив зла. 

Навпаки старався робити людям добро. Якщо він не заподіяв лю
дям зла, то про яке зло для держави ви говорите?

Один з приїжджих:
— Ага... так ви захищаєте брата?! Захищаєте ворога народу, 

ворога нашої радянської держави!



Звідусюд загукали до неї:
— Сідай, сідай! Бо ще й тебе засудять. Буде й того, що одного 

розстріляли.
Чекісти ще довго говорили й залякували все село. Відтак все не 

вщухала чутка, що батьків вивезуть до Сибіру, сестру, мабуть, за
судять, а хату віддадуть колгоспові, щоб порубав на дрова.

— Левку, — зітхнувши запитала мене дружина, — батько й 
мати питають, чи слід їм признаватися людям, що ти живий?

— Що ти їм порадила?
— Сказала, що спитаю тебе і їм перекажу.
— То ж скажи, хай усім розповідають правду.
Наглядач попередив, щоб більше говорили по ділу і, що вже 

час кінчати.
— Я просив привезти теплу білизну, шкарпетки, словник анг

лійської мови, светра. Що там ще?
— Привезла. Все привезла. Привезла трохи сала, ковбаси на 

дорогу та ще там трохи гостинців. Рукавиці привезла, твою студент
ську валізку та зелений ранець. Пиши мені листи. Не забувай. 
А куди тебе повезуть?

— Офіційно не знаю. А неофіційно кілька разів проскочило, що 
у Мордовію.

— А де та Мордовія?
— Десь над Волгою чи за Волгою. Ніколи не мріяв їхати на 

Схід. Навіть підлітком, читаючи книжки про подорожі й мандри, 
не мріяв про мандри на Сході. А доведеться їхати.

— Та ж усі бандерівці, — зітхнула Надія, — десь мучаться там 
за Україну на Сході.

— Усе. Прощайтесь! — сказав наглядач.
— А де ж речі? — спитав я дружину й наглядача.
— Ми їх перевіримо й занесемо вам до камери.
Встали. Обнялися, поцілувалися. Я взяв дружину міцно за плечі, 

трішки відвів від себе і спокійно, навіть з легкою усмішкою, сказав:
— Нічого, кохана, не тужи, не журись і не бійся нічого. Ми в 

боротьбі. Справедливій і правій. Я не буду сидіти весь строк. Імпе
рія розвалиться швидше. Тож вище голову підійми і всміхнись. 
Бувай здорова! Прощавай!

За два кроки обернувся і глянув їй в очі. Вона не плакала. 
В очах більше мужности, ніж суму.

— Молодчина! — гукнув їй наостанок. — Не тіш ворогів сльозами!
— Тихше! — гукнув до мене наглядач. — Ідіть вперед!



“НАША МРІЯ, СИНКУ, 
НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ВЛАДІ”

Дружині вони не сказали, коли саме мене відправлять зі Льво
ва. Та й сам я цього не міг знати. День відправки становив опера
тивну таємницю. Щоб хтось не зупинив потягу і не звільнив націо
налістів, про цей день ніхто за межами тюрми і самих слідчих не 
повинен був знати. Така обережність була виправдана до 1956 року, 
в час збройної боротьби супроти московських загарбників. 1961 року 
вже нікому було зупиняти поїзд, стріляти в охорону з солдатів 
міністерства внутрішніх справ, звільняти ув’язнених і поповнювати 
ними повстанські загони. Проте за інерцією чекісти й енвеесівці 
дотримувалися попередньої таємничості!.

Я цілими днями ходив по камері, думав про майбутній конц
табір, а більше співав, співав. Гучно не дозволялося, а в півтону 
наглядачі не забороняли. Загадав собі проспівати всі пісні, які ли
шень знав. У пам’яті зринали все нові й нові — чуті в рідному селі, 
в армії. Особливо багато вивчив пісень в армії, коли служив під 
Києвом у Макарівському районі, а потім — у австрійському містеч
ку Баден. Там були майже самі українці і весь вільний час співали. 
Ці співи мали якусь чудодійну силу: вони згуртовували, давали 
кожному почуття родинности, створювали магнітне поле, що об’єд
нувало всіх у духовну монолітну силу. Співи витворювали неви
димі струни єднання з Україною, з тією місциною, де жили батьки, 
родичі, друзі, кохані, які знають і співають цих же пісень. Нама
гався не спрощувати мелодії, а кожну ноту відтворювати так, як 
співали мама, село, ті українські парубки у совітській військовій 
уніформі з різних областей України, разом з якими ріс і мужнів у 
армії з 1944 по1953 рік. Згадував мамині пісні: “Ще не вмерла Ук
раїна”, “Розлилися круті бережки, гей, гей по роздоллі” та “Я сьо
годні щось дуже сумую”. Пісні ці заборонені, та що мені заборона? 
Я вже в полоні. Мене загнали у те найглибше дно, в яке лишень 
могли загнати, то й боятися немає сенсу. І я знову й знову заводив:

Я  сьогодні щось дуже сумую,
Про козацьку я долю згадав 
І  про славу тую незабутню,



Щ о колись я, мов сокіл, літав.
Боронив я свою Україну  

Від напасних і лют их татар.
Тоді слава про мене гриміла 
І  боявся зловісний москаль.

А тепер все пройшло, проминуло,
Чорна хмара навкруг залягла 

І  на горе синам України  
Злая  доля у  гості прийшла.

Ти не плач, мій любий козаче,
Бо ще вернеться доля твоя 
І  на радість синам України  

Щ е засяє свободи зоря!
Вдарять дзвони в велику годину 

М и ріш учо підемо всі в бій 
Й  ти воскреснеш, моя Україно,
В  давнім блиску і славі своїй!

“Синку, — згадалися мамині слова, — ти як будеш бачити, що 
коло тебе сексот чи хтось непевний, то в рядку “Ще засяє свободи 
зоря” слово “свободи” заміни на “червона”, а останній куплет не 
співай зовсім, бо в ньому ж уся наша мрія, а вона ж не подобається 
владі.”

Саме ця пісня так вже подобається мені! У ній — вся наша 
історія, вся національна доля. І потужна сила в руках стискала 
шаблю, а глибинна незламна воля рокотала:

Ти воскреснеш, моя Україно,
В давнім блиску і славі своїй!

О моя, моя кохана Україно, ти неодмінно воскреснеш! Відро
дишся! Через мене. Через мої муки. Я подам тобі руку, я підставлю 
тобі свої плечі, щоб ти по мені пішла вверх.

Ти змучена, ненько моя люба, ти стекла кров’ю своїх галицьких 
і волинських синів. Твоя кров перейшла до мене від козака з-над 
Чибрижа. Це був твій козак, і я твій. Я також, частинка тебе.

Вдарять дзвони в велику годину,
М и рішучо підемо всі в бій!
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А, може, вони для мене оце тепер і вдарили? А мо’ для мене це 
і є той рішучий бій?

О, ні! Необхідно підготувати такі дзвони, щоб вони зарокотали 
на всю Україну, щоб їхня луна збудила козацькі серця, щоб по всій 
Україні взялися за шаблю й очистили землю від зайд. І хай сторіка- 
ми у Чорнеє море кров московська стече!

Агов, чоловіче! Мо’ ти грішиш, накликаючи їм смерть? Прости 
мені, Боже, цей гріх. Та який там гріх — гріховним є московське 
сатанинське плем’я, знищити його — це знищити джерело зла і 
розширити сферу добра, тож дай, Боже, випекти цих зайд назав
жди, щоб і сліду їхнього в Україні не залишилося!



СЛИМАК П’ЯТНИЦЯ
У Києві до мене підсадили високого кремезного чоловіка трохи 

молодшого за віком.
— П’ятниця Микола, — назвався він.
Я теж представився.
— Ви знаєте, мені дали п’ять років за крадіжку колгоспної кар

топлі. Я працював колгоспним шофером. Жінки на лану наванта
жили моє авто картоплею, щоб віз на ферму. По дорозі до фер
ми — моя хата. Було вже надвечір. Я не обідав і, думаю, зупинюся, 
попоїм та й повезу картоплю на ферму. Щоб хтось не потягнув 
картоплю з машини, заїхав на подвір’я. Зайшов до хати, трохи 
обігрівся, попоїв і, можна сказати, пообідав і повечеряв заодно. 
Вийшов до авта, щоб їхати, а воно не заводиться. Я і так, і сяк коло 
нього, а воно, капосне, не заводиться — старе, знаєте. На вулиці 
вже потемніло. Я накрив кузов старим брезентом та й пішов до 
хати. Хай, думаю, завтра по-видному вже шукатиму автомеханіка. 
За день натомився, то й ліг відпочивати. Рано встав, а картоплі в 
кузові немає. Ну зовсім немає, наче її там ніколи й не було. Поїхав 
я на бригаду, а голова накинувся на мене: “Де ти, каже, Миколо, 
ніч провів? Чого авто в гараж не поставив?” Я йому пояснював, 
пояснював, а він не повірив. Направив міліціонера до мого льоху. 
Міліціонер мою картоплю зміряв та й каже: “Украв!” А чого ук
рав? Хіба можна колгоспну картоплю відрізнити від власної? Отак 
я дістав п’ять років неволі! Нещасна моя голова! Та як же я буду 
жити в тюрмі? О-йо-йой!...

Губи у Миколи засіпалися, щоки скривилися і буйні сльозини 
одна за одною закапали з очей, попливли по щоках, по товстих 
жирних губах, по гладкому підборідді.

— Що ви робите? — звернувся я до нього. Ви чого плачете? Як 
можна так розпускати нюні?!

— Е... вам легко казати! А моя Одарка з характером. Вона по
кине мене. Вона забере з собою донечку Орисечку. Я залишуся 
сам. Що ж я сам робитиму? Сором на все село! О, пропаща я люди
на...

І буйні сльози дзюрками полилися з очей, на гладке рожеве 
обличчя.

— Послухайте, П’ятниця! Ви молодий, здоровий і дужий чо
ловік. Сидітимете не більше трьох років. За цей час з вами нічого



не станеться. Повернетеся й будете жити, як і жили до ув’язнення. 
А жінка? .. Та що ви над нею плачете? Знайдете іншу. Це хай вона 
спробує знайти іншого чоловіка, а ви, чоловік у штанях, завжди 
знайдете. Хай вона за вами плаче, а не ви за нею.

— Ви не знаєте моєї жінки! Вона й била мене, а я її кохаю понад 
усе. І тепер, коли я тут, а вона там, то не можу навіть уявити собі, 
як вона там. О, лишенько моє! І п’ять років це такий довжелезний 
термін! Я не витримаю його, я помру!..

І знову сльози залили його обличчя.
— Слухайте, баба, на вас гидко дивитися! Візьміть себе в руки! 

Та ж у вас має бути не тільки тіло, а й воля. Не скигліть. Ви ще 
майже нічого не втратили! Концтабір збагатить вас знаннями тої 
частини радянської дійсности, яку не пропагують через газети й 
радіо. Він розширить ваш кругозір. Усякі знання — коштовність. 
За них доводиться платити. Плата в три роки концтабору — не 
бозна-яка велика плата, коли мати на увазі, що, набувши ці знання, 
ви ще житимете сорок років. Вони, ці знання, допоможуть вам про
жити наступні роки розумніше, плідніше і краще.

— Як ви можете так казати? Таж концтабір — це пекло!
— Якщо з цього пекла люди повертаються додому, до села, до 

праці, то значить людське тіло спроможне його витримати. Отже, й 
ваше тіло витримає. Головне — не падати духом і не навіювати собі 
всякі жахи.

— Ні, ви нічого не розумієте! Та ж там не буде ні вареників, ні 
сметани! А як моя Одарка їх готує — о Боже! (І що вона тепер 
дома там робить?) І кожен в зоні тебе може штовхнути! Люшнею 
побоїться, але загвіздкою в бік штуркне — ну й капосні ж є люди!

— Слухайте, П’ятниця, яку ви маєте вагу?
— Дев'яносто п’ять кілограмів.
— Скільки людей, що бували з вами в слідчому ізоляторі важчі 

за вас?
— Не зустрічав таких. Але вони, звичайно, є.
— Так кого ви боїтеся: тих, що є десь там бозна-де, чи легших 

від себе?
— І тих, і тих. Перших, боюся тому, що їх багато; других — 

тому що я ж їх можу зустрінути.
— Ви маєте батька й матір?



— Батько згинув рано. Мене виховувала матір, — сумно сказав 
П’ятниця.

— Бачу. Вона навчила вас плакати. Жінка часом сльозами проб’є 
більше, ніж чоловік твердим голосом, але ж ви у штанях, а не в 
спідниці, і того ваша легкість до сліз — гидотна нікчемність. Вам 
би у спідниці родитися!

У Ніжині П’ятницю вивели з камери і передали місцевій міліції. 
Я полегшено зітхнув. Невже може бути такий екземпляр з козаць
кого роду? Та ні, він не з козацького роду. Він з роду гречкосіїв, 
причому гірший варіянт? Де воля? Де гордість? Де відчуття влас
ної ваги?



НА ХОЛОДНІЙ ГОРІ ХАРКОВА
1. З ‘‘воронка” — мерщій у відчинені двері тюрми
Привезли до Харкова на Холодну гору. Холодною горою нази

вається величезна пересильна в’язниця. Казали, що в ній вміщуєть
ся п’ять тисяч в’язнів! Виявляється, в ’язниця — це не один буди
нок із заґратованими вікнами, це доволі велика територія з багать
ма корпусами та допоміжними будинками (лазня, пральня, май
стерні тощо). Вся територія обгороджена високим цегляним муром, 
що обнесений вгорі колючим дротом. В’язниця, мабуть, справді на 
горі — останню частину дороги від потягу до в ’язниці “воронок” 
їхав з малою швидкістю за напруженого реву рушія. Нарешті зупи
нився біля відчинених дверей якогось корпусу.

Варта стала побіч, і старшина наказав:
— Виходь! Швидко! Бігом!
Всі вилазили з “воронка” зі своїми речами і мерщій — у відчи

нені двері тюрми. Старшина, тримаючи в руках список в’язнів, 
рахував: “Один, два, три...” У коридорі всіх шикували в шеренгу. 
Сержант тримав у руках великий стос папок з виконавчими прова
дженнями. Старшина брав по одній і з наклеєного зверху супровід
ного етапного формуляра зачитував прізвища й ініціяли. В’язень 
називав статті Кримінального кодексу, за якими його судили, і термін 
ув’язнення. Якщо це відповідало написаному у формулярі, він пе
реходив до другої шеренги в’язнів, яких уже було прийнято до 
тюрми.

Дійшла черга до мене. Старшина зачитав формуляра і звернув
ся до мене:

— Стаття 56, це — зрада. Як же ви зрадили? У війні перейшов 
до німців... так наче ж тоді ще був молодий для цього?

— Мене судили за те, що я хотів відокремити Україну від Со
вітського Союзу і створити незалежну українську державу. Кон
ституція Союзу дає Україні право самій вирішувати, чи бути в Союзі 
чи вийти з Союзу. Я думаю, що український народ не дурніший за 
інші народи і зміг би сам собою порядкувати. Ми можемо обійтися 
й без Москви.

Старшина, зрозумівши, що моя відповідь перетворюється на лек
цію, обірвав:

— Досить! Ясно! Переходьте до тої шеренги!
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Із гурту хтось промовив:
— Фашист!
— Та який фашист — націоналіст! — зауважив інший.
— А чого аж 15 років? — обізвався один до мене.
— Годі балачок! — рявкнув старшина.
Перевірка закінчилася. Підійшов офіцер зі старшим сержантом 

і звернувся до старшини:
— Прийняли? Все гаразд?
— Так, все гаразд! — відрапортував той.
— Тоді бери їх і веди до лазні. Там люди є, — звернувся офіцер 

до старшого сержанта. — То частину заведи, а решта хай почекає в 
сусідньому боксі. А ти, старшино, іди приймай новий етап.

Старший сержант скомандував іти за ним. Привів до великого 
приміщення перед лазнею, замкнув усіх і сам кудись пішов. У при
міщенні двоє вікон, але через брудні матові шибки й густі ґрати 
світла потрапляло до неї мало. Асфальтна підлога — мокра, бруд
на й слизька. Я не став класти рюкзак, а важку валізку поставив 
долі, знайшовши сухішу місцину. У приміщенні — душ двадцять.

— Чи довго нам тут чекати? — питає один.
— Мабуть, довго. Попередній етап щойно завели.
— У лазні, кажуть, холодно, вода ледь тепла.
— Ти звідки знаєш?
— Казали ті, що їх перед нами проводили он у ті двері.
— Хтось казав, що митися можна.
— А як ти думаєш, — кивнув у бік моєї чорної валізки один із 

в’язнів, — що там є?
— Думаю, там добра хаванина.
Хаваниною вони називали харчі.
— Може, ми поділимося? — питає його.
Загальний гамір ущух. Всі звернули погляди на мою валізку й 

на мене.
— Давайте роздягнемо фашиста! — хтось із гурту.
— Та який він фашист?! Націоналіст!
— Це ще гірше! — гукнув інший. — Давай самі розкриємо. А ну, 

мужик, розкривай валізку! Я вже давно не їв доброго сала. Пола
суємо. Братва, у нього 15 років. Це крупний калібр. Ваговик.

— Ми шануємо крупний калібр! — додав інший.
“Якщо показати їм свою слабкість, — подумав я, — то переда

дуть з тюрми в тюрму і сядуть на шию на весь строк. Тому не



піддамся, хай би навіть убили! — і стиснувся весь у пружину. Тим 
часом зауважив: — Добре, що не всі проти мене. Вони не заодно. 
Це вже краще”.

— Та він тільки з дому. Ще не висрав вареники. Новачкам заве
дено ділитися зі старими зеками.

— Мужичок, — звернувся вже прямо до мене той, що почав цю 
розмову, — поділись хаваниною.

Я, люто просвердлюючи його своїм поглядом, процідив:
— Ця пожива не по твоїх зубах!
Досі стояв десь півметра від стіни. Тепер відступив спиною до 

самої стіни, щоб захистити себе від нападу ззаду і напружився до 
контратаки.

У гурті звучали розрізнені фрази. Для негайного нападу їм не 
вистачало узгодженої волі, а сам ініціятор не відважувався кинути
ся в бійку. Тим часом зайшов старшина й оголосив:

— Хто не хоче йти до лазні, може не йти. Ступіть сюди.
На цю пропозицію пристало кілька осіб. Я перед виїздом зі 

Львова мився і також ступив до цього гурту. Коли я виходив, услід 
залунало:

— Яка хаванина відпливла, напевно, два пуди сала!
— Ні, там кілограмів з десять ковбаси! — кинув інший.
Старшина, почувши ці слова, поглянув на валізку і запитально

глянув у очі.
— Тут, — тихо відповів я, — майже самі книжки.
— Ви політичний? — запитує.
— Так.
— Вас посадять у камеру до політичних. Тут якраз є такі. Це в 

іншому корпусі. А поки що доведеться ось тут зачекати!
І він замкнув мене в одиночному боксі.
“Цікаво, що то за зона буде, в яку мене привезуть? — думалося 

мені. — Велика вона чи мала? Скільки людей там? Що за люди? 
Ще на Львівщині казали, що в концтаборах сидить двадцять тисяч 
українських повстанців. Чи правда? І де вони сидять? Напевно ж, 
у різних місцях? Може, вони зустрічатимуть мене? Як я маю прий
ти до них? Напевно, треба буде виголосити промову? Яка має бути 
ця промова: довга, коротка? У кожному разі оптимістична. Люди 
довго вже з України, тож слід передати від неї вітання. Наскільки 
я знаю історію нашої козацької минувшини, коли козак прибував 
до козацького гурту, він звертався до них так: “Чолом вам, шанов-
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не товариство! Чолом вам, панове козаки! Чолом вам, славне ли
царство козацьке! Шановні старшини і пани-браття козаки!” Мені 
подобаються такі звертання. Отже, почну:

“Чолом вам, борці за волю України! Ви далеко від рідного краю, 
та слава про вас усюди лунає.”

Агов! Як довго я тут сиджу! Може, вони забули про мене? Що 
робити?

І я став стукати кулаком у двері. Звук якийсь глухий. Навряд 
чи його далеко чути. І я почав гепати носаком черевика. Хвилин за 
двадцять почули. Підійшов якийсь наглядач.

— Ви чого стукаєте?
— Що забули про мене, чи що? Закрили тут і не виводите?
— Не забули. Вас тут багато. Не встигаєш розфасовувати по 

мастях. Ви хто?
— Політичний. Лук’яненко. Ведіть уже звідси!
— Зараз скажу старшому. Потерпіть трохи.
— Та скільки ж терпіти?!
— Вже йду.
Він пішов. Ще довго було чути човгання підошов різних людей. 

Мабуть, проходили і в’язні, і наглядачі. Нарешті якийсь сержант 
відчинив бокс, спитав прізвище і вивів мене на подвір’я. Промину
ли два корпуси, зайшли у третій, піднялися на четвертий поверх.

Назустріч нам ішов коридорний старшина — наглядач.
— Це Лук’яненко? — запитує він сержанта.

Старшина вказав мені на лавку біля стіни:
— Показуйте речі й роздягайтесь! Гостре щось, колюче, різаль

не є? Гроші, коштовності?
— Нічого забороненого немає.

Старшина витягнув одяг з торби, швидко переклав з місця на 
місце, розкрив валізку, торкнув одну, другу річ, провів рукою по 
моїй спині і наказав складатися. Я так-сяк позапихав усе збіжжя 
назад.

— Так.
— Його трусили?
-  Ні.

2. П оневіряння Павла Струса
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— Валізку і торбу поставте отам, біля отієї камери, — показав 
на двері. Ходімте, візьмете матрац, подушку, ковдру та миску, гор
нятко й ложку, — скомандував він.

У господарчій камері пострижений в’язень з блідим, як папір, 
лицем у чорному препоганому одязі видав мені згадані речі і нака
зав розписатися за них. Я розписався, взяв усе в оберемок, і ми 
пішли назад до камери.

Відчинивши двері, старшина жартівливо звернувся до її пожиль
ця:

— Ну що, політик, приймеш поповнення?
— Прийму! Прийму! — загукав пожилець. — Заходьте! Хоча 

гріх запрошувати до тюремної камери, проте ви ж однаково уже в 
тюрмі!

Старшина поволі замикав двері.
— Моє ім’я Струс Павло.
— Я — Левко Лук’яненко.
Потиснули спочатку руки. Потім обнялися.
— Ну й меблі ж тут! — показав я на ліжко й куб для сидіння.
Що то є індустріяльне місто Харків: замість дерев’яних нар на

чотирьох товстих стальних пластинах, які вмуровувалися в асфальт
ну підлогу камери, був приварений електрозваркою в довжину лю
дини суцільний широкий лист сталі завтовшки 10-11 мм. Навіщо 
така товщина?

З одного кінця листа — вигнутий на міцному пресі підголів
ник, так щоб на нього можна було покласти тонку ватяну подуш
ку. Лист слизький, і подушка постійно сповзає. Щоб голова не 
опинилася на голому залізі, доводилося зсуватися з цього підви
щення нижче. Тоді листа не вистачало під ногами, і вони звисали. 
Випростатися як слід теж неможливо, зі звислими ногами не за
снеш. Виходило, що конструкція немовби навмисно так зроблена, 
щоб людину скорочувати — як прокрустове ложе. Квадратний ящик 
для сидіння був зварений з того ж товстющого заліза і вмурований 
в асфальт.

— Ви давно в камері? — звернувся до Струса.
— Ні. П’ять днів. Я з Тернопільської области, — почав він, — 

із села Дичків. Це зовсім недалеко від Тернополя. Нас судили двох. 
Мені дали 10 років, а моєму колезі 4 роки. Судити було майже ні 
за що, але позаяк я вже один раз сидів, то мені й дали 10 років.



А ви не з тієї Львівської групи адвокатів, про яку ще в січні просо
чилися чутки на Тернопільщину?

— Напевно з тієї.
Ми роззнайомилися, і Павло Струс повідав мені свою історію. 

Заарештували його в грудні 1960 року. Слідчим потрапив до рук 
старий записник з попереднього ув’язнення. У ньому було чимало 
зашифрованих прізвищ. Записник був схований давно, і Павло його 
не витягував. Не було потреби. Навіть коли приїхали з підпільної 
організації “Об’єднання” Ярослава Гасюка, у записникові не ви
никло потреби, він залишався на старому місці. Коли чекісти запі
дозрили, що він пов’язаний з “Об’єднанням”, то заарештували його, 
випадково й натрапили на записник. Знайти ниточку, що пов’язу
вала б його з “Об’єднанням”, їм не вдавалося, а в руках — підо
зрілий записник, ось вони й взялися за нього, як за доказ. Струс 
зізнався, що справді щось шифрував, але було то вельми давно, то 
ж він все забув. До того ж, це не була шифрована система, а про
сто — кільканадцять власних умовних позначок. Вони не вірили і 
все допитувались. Він їм повторював одне й те ж: “Не знаю, як 
розшифрувати, забув”.

— Якось до житлової камери, — розповідає Струс, — прийшов 
слідчий з двома ментами (мент — це на в’язенському жаргоні — 
наглядач) і — до мене: “Так ти скажеш, що зашифрував чи не 
скажеш?” — і кулаком нижче ложечки. Я, намагаючись захистити
ся, підніс праву руку до сонячного сплетіння і при цьому відштов
хнув його руку вбік. “Ага... то ти ще й боронишся!” — заволав 
слідчий. І до наглядачів: “Взяти його за руки!”

Менти підскочили і заломили мої руки назад. Слідчий ударив 
раз, вдарив два. Я сіпаюсь то праворуч, то ліворуч, і удари попада
ли не в одне місце.

“То ти ще й викручуєшся!” — заволав слідчий. Тоді взяв двер
ного ключа дужкою в долоню, а бородок пропустив між пальці так, 
щоб вистиркався десь на півсантиметра-сантиметр уперед і почав 
молотити мене в груди раз за разом. Коли бородок попадав між 
ребра, ще так сяк можна терпіти, коли влучав прямо в ребро, то аж 
іскри в очах світилися. Спочатку я зціпив зуби й мовчав, а потім 
почав лаяти його московським матом. На мить здалося, що це йому 
навіть сподобалося — бо ж я заговорив його мовою. Питає: “Не 
розшифруєш?”

“Ні, — кажу, — забув!”



“Ну, то ти згадаєш!” — і знову почав бити ще з більшою люттю. 
Тоді я як загорланив на все горло просто в двері, на коридор, на 
всю тюрму. Він зупинився. І каже до ментів: “Заспокойте його!” 
А сам, захеканий, пішов геть. Мент закрив мені рота долонею. 
Я перестав кричати. Заломили мені руки назад, потягнули вгору і — 
до себе. В очах потемніло і я ледь не знепритомнів. Вони були 
добрі фахівці в цьому і, побачивши, що я зараз упаду непритом
ний, послабили руки, почекали хвилину й відвели до камери. По
були трохи й вийшли.

За ніч на шкірі виступила кров, всі груди і верхня частина жи
вота покрилися синіми й бурими ґулями, все тіло опухло і не мож
на було поворухнутися. Я кілька днів лежав мов колода. Вони не 
чіпали мене. Я поволеньки відходив. Десь за тиждень приїхав з 
Києва прокурор з нагляду за слідством в органах КДБ. Москаль. 
Прізвище його, здається Дєдков. Представляючи цю високу особу, 
начальник слідчої тюрми каже:

— Дєдков здійснює нагляд за законністю проведення слідства в 
органах КДБ та порядок утримання звинувачуваних у слідчих тюр
мах. Комуністична партія на XIX з ’їзді засудила порушення со- 
ціялістичної законности, і ми прагнемо, щоб тепер було все по за
кону. Отже, можете розповідати товаришу прокурору все, що вва
жаєте за потрібне.

— За якою статтею вас звинувачують? — Дєдков звертається до 
мене.

— За статтею 62, — кажу.
— Це до вас приїжджали з так званого “Об’єднання”. Хто при

їжджав, як його прізвище? — питає.
— Я таких не знаю, — відмахуюсь.
— І чого ви нас так не любите? — подивився з прищуром.
— А за що вас любити? — знизую плечима.
— То як тут до вас ставляться? — уїдливо поцікавився Дєдков. — 

Не порушують ваші права?
Я зняв сорочку і показав йому груди, що всі в ґулях і синяках.
“О, ти дивись!” — вигукнув Дєдков. Розмахується і з усієї сили 

б’є мене кулаком в ложечку. “А це тобі від мене, націоналістична 
сволота!” — вигукнув, повернувся і пішов. Начальник слідчої тюр
ми з переможним видом ступив услід за ним. У мене в голові запа
морочилося, я поточився, проте устояв на ногах. А коли вийшли і



мент зачинив двері моєї камери, я ліг і довго лежав. І від болю, бо 
він розтовк ще не загоєні рани, і від глибокої образи. Душа палала 
з ненависти до цих чужинецьких зайд, що приперлися на нашу 
українську землю і тут над нами знущаються: що робити, що при
думати, щоб очистити українську землю від цих жорстоких безбож
них москалів? Як помститися їм за трьохсотлітню кривду і за це 
катування?”

Струс замовк. Не від браку слів, а від браку задовільної відповіді 
на це кляте запитання.

— Так, пане Павле, — заговорив я, — завдання надзвичайно 
складне. Проте воно нам під силу. Тут ідеться про цілий новий 
напрямок боротьби українців проти москалів. На нашому боці прав
да. Якщо в це повірить більшість наших людей, то завдання може 
легко виконати. Наше діло — зробити так, щоб більшости навіяти 
цю віру і перетворити її на переконання. Це наче педагогічна наста
нова, як у вчителя: навчити чогось учнів свого класу. Тільки ж наш 
клас вельми великий, а засоби дуже малі. Над цим треба думати. 
Знаєте, я вірю, що будь-яке грандіозне завдання логічно можна 
розкласти на велику кількість менших. Кожне з цих завдань легко 
піддається розв’язанню, а разом з тим воно становить маленький 
крок вперед — до розв’язання загального великого завдання. Отже, 
треба небагато чинників: віра в свою правоту, оптимізм, аналітична 
робота мозку провідної групи людей для розкладування великої 
проблеми на маленькі, праця з організації простих людей на прак
тичне виконання тих маленьких завдань. Необхідно, щоб ми, мов 
шашелі, поступово, але невпинно точили дерево російської імперії 
зсередини, і воно врешті-решт впаде.

Надійшов час вечері. Старшина відчинив годівничку, Павло по
дав миску баландьору, а старшина до мене каже:

— Вам, як сьогодні прибулому, страва не належить, бо перед 
етапом вам мали видати сухий пайок. Видали?

— Видали.
— Але якщо в баландьора є куліш, то він вам дасть, — повер

нувся до баландьора: — Є зайва порція?
— Та знайдеться. Давайте миску, — звернувся до мене баландьор.
Інший баландьор стояв поруч з великим алюмінійовим чайни

ком. Він налив якоїсь бурди, що в тюрмах зветься чаєм.
— Дякую!
— Нізащо! — відповів старшина, зачиняючи годівничку.
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— Пане Павле, хочу пригостити вас добрим салом, — з почут
тям довіри звернувся я до Струса, — дружина передала перед са
мим від’їздом зі Львова.

І я витягнув з валізки чималий шмат загорнутого в пергамент 
свіжого сала.

— Ви не маєте чим різати?
— Ні, не маю.
— Тоді спробуємо моїм способом. Я попросив був дружину і 

вона мені передала велику білу мильницю з твердої, наче кістка, 
пластмаси. Я заточив краї і дрібно зазубрив. Сало ріже, як мило, 
шкуру — також бере, а де попадеться жилаве м’ясо чи жила, то не 
хоче брати. Отож відріжемо, бо сало добре, без жил.

— У мене є часник. А солі немає? — питає Струс.
— Сіль на самому салі є.
— То й добре.
Ми добре повечеряли і поновили розмову.
Пан Струс був життєрадісний, веселий, багато розповідав про 

своїх друзів з першого ув’язнення. Він запропонував поспівати й 
затягнув:

Верховино, світку ти наги,
Як у  тебе тут мило. ..

Я підхопив:
Мов, ігри вод, пливе той час 

Свобідно, шумно, весело.

Незчулися, як надійшла десята година, і наглядач велів лягати 
спати.

Наступного дня Павло розповідав про дружину і двох дітей, 
яких з любов’ю називав струсенятами. Цитував вірші, навчив мен
ше кількох повстанських пісень, і ми додали їх до нашого реперту
ару. Зокрема, маршову пісню Миколи Вороного:

За Україну, за ї ї  волю,
За честь, за славу, за народ.

В серці кров і любов 
Все тобі віддати в боротьбі...

Ми з паном Струсом співали в камері, карбуючи крок на місці, 
розмахуючи руками в такт ході. І хоча гучно співати не можна



було, від ентузіязму стіни камери розступалися, ми бачили перед 
собою всю Україну і почувалися її бойовими синами.

О, що може давати відчуття щастя — більшого за відчуття ду
шевної сили захищати рідний край?!

Струсові сподобалась моя пісня:

Гей, хлопці-молодці сідайте на коні,
Черпніть для охоти вина,

До боку шаблюки, у  руки повіддя,
На ноги сталеві стремена.

Чи в нас не та сила, що в батьків бувала,
Не тая шаблюка в руках?!

Чи в нас нема коней у  степу широкім,
Чи вогонь у  люльці погас?!

А люлька-голубка горить, не згасає,
Палить вражі гнізда кругом,

Нехай кацап знає, нехай пам ’ятає,
Як знущатися над козаком!

Гей, хлопці-молодці, сідайте на коні,
А ви, отамани, вперед!

Здобудемо Київ — то наша столиця,
А Ми український народ!

Струс багато розповідав про повстанський рух на Тернопіль
щині. Наглядачі мінялися. Одні підходили нишком під двері і слу
хали наші розмови й пісні, інші підходили й гарчали по-кацапськи: 
“Тише!” А один підійшов, відчинив годівничку й каже:

— Напишіть мені пісню, що ви вчора співали. У ній є слова 
“Нехай кацап знає...” Я її ніколи не чув — така чудова пісня! Але 
ж гучно не співайте.

— Добре, напишемо.
Він зачинив годівничку і відійшов від камери. Я дістав папірчи

ка, написав текст пісні, постукав у двері, він підійшов і я просунув 
йому в щілину аркуш з піснею.

— Левку, думаєш, він чесний чоловік, цей мент?
— А хто його знає. Він міг просити пісню з українських по

чуттів, а міг і за завданням чекіста.
— Міг, — погодився я.
— У такому разі це факт, епізод антирадянської пропаганди, 

тобто ми вже скоїли злочин, передбачений статтею 62 Кримінально



го кодексу України. Ми щойно почали відбувати кару за один зло
чин, а тут коїмо новий.

— Так, скоїли. Проаналізуймо з позицій влади. Пісня антира- 
дянська, текст написаний власного рукою і переданий іншій людині. 
Склад злочину (corpus delicti): об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, 
суб’єктивна сторона є. Об’єкт злочину — радянський лад.

Об’єктивна сторона — національна пісня, зміст якої спрямова
ний проти радянської комуністичної окупаційної влади. Суб’єкт 
злочину — двоє: Лук’яненко і Струс.

Суб’єктивна сторона — дії суб’єктів злочину: поширювали ан- 
тирадянський зміст в усній формі (співали) і в письмовій формі: 
написали пісню і передали іншій людині.

Мету суб’єктів злочину видно зі змісту пісні: вона антирадянсь- 
ка, бо спрямована на утвердження українства і носить погрозу на 
адресу російського народу. Злочин закінчений: один акт виготов
лення, або зберігання, або поширення антирадянського матеріялу 
диспозиція статті 62 вважає за достатній для закінчености злочину.

Так на початку нашого життя в’язнів ми опиняємося на роз
доріжжі: перетворитися в рибу і мовчати 10-15 років, потім гаран
товано вийти на волю або не мовчати і ходити постійно під загро
зою нового звинувачення і нового терміну ув’язнення.

— Та не будемо ж ми самі себе перетворювати в німих рабів на 
догоду москалям!

— Далебі! Це б означало визнати їхній закон за справедливий, а 
суд — за правий. Та цього не можна робити в принципі! Це було б 
відмовою від права нації на самовизначення, — згодився я.

— Це була б відмова від того, за що боровся! Відмова від самого 
себе! Не діждуться!

Навпаки, наші правдиві ідеї треба поширювати всюди, де лиш 
зустрічаєш людей, і найактивніше між українцями або де є хоч 
один українець — агітувати за самостійність. Чужинців настроюва
ти на боротьбу за демократичні права і свободи і закликати до бо
ротьби проти комуністичної деспотії.

Днів за п’ять нас відправили з Харкова. Холодна гора в Харкові 
була нам гарячою.



МОСКВА — СЕРЦЕ ВЕЛИЧЕЗНОГО 
ІМПЕРСЬКОГО СПРУТА

Краснопресненська пересильна в’язниця в Москві. Довгий кори
дор нижнього поверху зі слабенькими електричними лампочками без 
жодного вікна видавався якимсь глибоким підземеллям. Десь там, 
над цим підземеллям, вулиця Краснопресненська, якою три роки 
тому доволі часто ходив і їздив автобусом студент Лук’яненко. По
трапивши з далекого українського села — армійськими дорогами 
через різні околиці імперії до її центру, — я намагався штурмом 
оволодіти її культурою і вивчити її суть. Відвідував лекції з історії 
західноєвропейського живопису, лекції із західноєвропейської музи
ки. Голодний сидів допізна в бібліотеці й читав Герберта Спенсера, 
твори Гельвеція та інших не марксистів, аби не потрапити під все- 
охопннн вплив однієї комуністичної ідеології, якою переповнений 
університетський курс юридичного факультету. Бідні батьки-селяни 
не мали змоги підтримувати харчами. Через постійне недоїдання я 
опинився в лікарні. Лікарня допомогла зрозуміти істину: щоб жити, 
треба їсти. А це означає, що доведеться зменшити освоєння наук і 
культури, тож частину часу довелося проводити на залізничних стан
ціях, у порту та в інших місцях для заробітку на хліб і сіль. Це в 
Москві я почав готувати матеріяли до програми майбутньої підпільної 
партії, а витяг з журналу “Гасло”, що його зробив 1957 року, послу
жив чекістам за доказ початку моєї антирадянської діяльности. 
1958 року я добився призначення в Галичину і почав діяти. Це було 
три роки тому — зовсім недавно! І разом з тим — ціла епоха: тоді я 
ходив у сонячному світлі по землі і мене готували до служіння вели
кому Союзу, тепер я опинився внизу, у цій холодній темряві, десь 
під ногами тих, хто ходить вулицями Москви...

Різні епохи... Хіба? “Та ти ж, — відповів собі, — приїхав був 
до Москви з таємним наміром вивчити серце цього величезного 
імперського спрута, щоб навчитися його побороти!”

П’ять років невтомно вивчав його закони і великодержавний 
шовіністичний дух. Ти ж тут перебував у підпіллі: коли твої одно
курсники навчалися зміцнювати і розширювати Союз, ти готувався 
підточувати й руйнувати його. Отже, не тепер ти опустився в підзе
мелля. Ти три роки тому ступив його східцями, виходить, потрапив 
ти сюди невипадково. Все логічно! Тож не шукай виправдання. І це 
геть не трагедія для тебе, козаче. Вище голову!
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ПОТЬМА.
СОНЦЕ ТУТ НАГАДУЄ МІСЯЧНУ ПЛЯМУ

У Москві на пересилці нас тримали з тиждень, а потім відправи
ли на Схід. Вивели зі “столипіна” на невеличкій мордовській станції 
Потьма. Земля суціль вкрита снігом. Небо сіре. Хмар немає, а 
якась висока безпросвітна сірість. Сонце пробивалося крізь цю гу
сту пелену блідим сяйвом. І дарма що був полудень, ця пляма сон
ця, що нагадувала місяць, стояла дуже близько до горизонту. “Куди 
ж нас завезли, — подумалося, — що так низько сонце?”

— Узяти речі! — скомандував начальник конвою.
У оточенні солдатів і одного собаки ми пішли до невеличкої 

барачного типу пересильної в’язниці. До нас двох тут приєднали 
ще п’ятьох. У тюрмі нас обшукали з ніг до голови, розділили на 
дві групи й посадили до різних камер. Камера, в якій опинилися 
ми зі Струсом та ще з двома новими, була доволі простора (метрів
З, 5 на 5) з одноповерховим дерев’яним помостом. У ній досі пере
бував один чоловік. Усі стіни камери були розцятковані кров’ю та 
розплющеними блощицями. Деякі блощиці давно висохли й 
відвалилися від стіни, полишивши круглі червоні плями з білою 
цяткою посередині. Деякі плями були густіші й не мали тих білих 
цяток. Сам вигляд плями вказував, давно чи недавно в’язень роз
чавив блощицю, була вона велика чи мала, встигла нассатися кро
ви чи ще ні, коли злісний в’язенськнй палець наздогнав її і роз
плющив. Це вказувало й на те, що вже, либонь, років із п’ять 
камеру не білили.

У кутку стояла катаринка з товстої листової сталі. Давним-дав
но її не виносили і не споліскували хлоркою. Підіймався густий 
сморід застояних відходів, а коли відчиняли двері, і вітер шугав з 
коридору через камеру у вікно, то обдавав мешканців ще густішою 
хвилею смороду. Наш прихід перешкодив пожильцеві камери зава
рювати чефір. Коли мент замкнув двері, ми познайомилися.

— Іван. Іван Петров. З Барашевого, з третьої зони, — предста
вився незнайомець. — Ви — політики. Я до політиків потрапив 
випадково. Раніше сидів у кримінальному за кражу. Украв у голо
ви колгоспу автомобіль “Победа”.

Розповідаючи, він дістав з-під помосту закопчене алюмінієве 
горнятко на 400 грамів, поправив стару рукавицю, якою накрив був



горнятко, дістав пасмо смужок газетного паперу, взяв одну, запа
лив і почав над катаринкою нагрівати чай. Дим і сажа із згорілого 
паперу здіймалися коромислом. Весь куток був чорний.

Іване, — запитую, — скільки чаю ви заложили в горнятко?
— Як скільки? Двадцятий’ятиграмову пачку. Тому й не повне 

горнятко води. Якби була п’ятдесятиграмова пачка, то і води було 
б повне горнятко, — відповів.

— Та це ж не чай, а дьоготь!
— Ну, ви — політики, на цьому не розумієтеся. Ви п’єте ру

деньку бурду, а ми п’ємо чефір. Справжній чефір! — виголосив він 
з гордістю і явною перевагою над політиками.

— Іване, розкажіть нам про Потьму, — звернувся до нього Пав
ло.

— А що про неї розповідать! — знизав плечима Іван. Все ж 
продовжив розповідь.

Потьма була невеличким мордовським селом, а коли проклали 
залізницю з Москви до Ульяновська і Сизрані, Потьма стала ма
ленькою станцією. А потім, у час Першої світової війни і особливо 
протягом наступного десятиріччя, Потьма перетворилася на вузло
ву станцію: від Потьми проклали залізницю протяжністю понад 50 
кілометрів у мордовські ліси, а обабіч залізниці заснували десятки 
концтаборів. На картах цієї залізниці немає. Вона таємна, як і всі 
ці концтабори. Колись ця величезна група концтаборів називалася 
Темниковськими — у місті Темникові знаходилося їхнє управлін
ня. В 1956-1958 роках це управління реорганізували. Утворили 
Яваське (менше), що вже належить до Зубово-Полянського райо
ну. Починаючи з 20-х років, уздовж цієї залізничної галузки розст
ріляно мільйони душ. Під кожним деревом тут труп...

— Мордвини, — що за народ? — питаю. — Ти також мордвин?
— Ні, — заперечив Іван, — я не мордвин, я руский. Мордвини 

живуть у тутешніх лісах, а я приїжджий. Ті, що далі від залізниці 
в глибині лісів, навіть не знають російської мови. Темні. А ці, що 
вздовж залізниці, навчалися російської мови і переважно служать в 
охороні концтаборів. А куди їм дітися? їм і не дозволяють виїж
джати звідси. Вони тут назавжди. Так само, як назавжди припи
сані уздовж залізниці без права виїзду ті, що розстрілювали контр
революцію. Вони тут доживають.

— І багато їх таких? — поцікавився Павло.



— Та ні, їх залишилося живими зовсім мало. У кожному разі у 
них не дуже то й правди допитаєшся.

— А ти, Павле, у цих таборах не бував? — запитав я.
— Ні, не бував.
— У цікаву місцевість нас везуть?
— А що тут цікавого? Кожна зона обгороджена височенним пар

каном, за ним ні чорта не видно, а менти про політику бояться 
говорити з зеками.

Іван раз по раз переводив мову на те, як можна найлегше вкра
сти автомобіль, або — про способи добування у зонах чаю для 
чефіру.

Через кілька днів нас вивезли з тюрми, під охороною звичайно
го конвою з собаками посадили у старий вагонзак і повезли в гли
бину мордовських лісів. У вагонних камерах вікон немає. Світло 
до них заходить з коридора через ґратчасті стінки та й у самому 
вагоні не вельми світло, позаяк двері засклені матовим склом, крізь 
яке нічогісінько не видно. Тож про те, що ми їхали лісами, довіда
лися з розповідей бувалих в’язнів, яким випадало тут їздити влітку, 
коли конвой відчиняв вікна для прохолоди, та з подорожніх комен
тарів конвою.

Поїзд їхав нешвидко, час від часу зупинявся, аби віддати при
леглим зонам нове “поповнення”. Ми вже знали, що їдемо в Со- 
сновку в сьому зону, і тепер чекали на цю зупинку.

Нас зустрів конвой з собаками

І ось потяг стишив ходу й зупинився. Сосновка!
Сержант відчинив камерні двері, нас зустрів конвой із двома 

собаками. Офіцер розписався в паперах начальника вагонного кон
вою, що в’язнів прийняв і повів нас вперед. Хвилююче відчут
тя — нарешті бачимо живу природу: сосновий ліс, стежку, яка 
далі переходила у вулицю... Праворуч — кілька чорних хат, за 
якими починався високий дощаний паркан сьомого концтабору. 
Ліворуч метрів за сто — кілька таких же чорних перекособоче- 
них хат і далі такий же довгий паркан, обрамлений вгорі колючим 
дротом. Це перша (релігійна) зона. Погляд наче втрачає якусь 
опору і лине у далечінь свавільно і безконтрольно і без будь-чи
його дозволу може сприймати близькі й вельми далекі обриси хат,
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парканів, вулиці, дерев і все, що було на цьому клапті земної 
поверхні. Цікаво!

— Ви що так оглядаєтесь? — звернувся до мене старший лейте
нант. — Може, вже тут бували?

— Ні, не бував, не доводилося.
Тим часом підійшли до вахти, нас зустрів старшина.
— Скільки, — питає, — п’ять в’язнів? Заходьте!
Через внутрішні двері пропустив нас по одному вузьким кори

дорчиком у середину зони і зачинив двері шворнем. Це не був пе
рехід з волі в неволю. Це був перехід з камери — в зону. 
З вужчого простору — в ширший. Досі були вузькі стіни камери і 
за спиною — постійні кроки наглядача, а тут не було стін і позаду 
не ходив наглядач, не вимагав тримати руки за спиною. Було ціка
ве відчуття — ми немов зірвалися з прив’язі! Свобода!

Неподалік виходу з вахти на територію зони стояла група в’язнів 
різних національностей, либонь, осіб з двадцять. Кожен з них праг
нув зустріти свого краянина. Попереду групи стояв Степан Вірун. 
Він підняв руку й загукав:

— Наші! Левко Лук’яненко! Вітаю! — і рушив назустріч.
— Нас, українців, тут двоє! — вигукнув я.
— Просимо до нашого земляцтва! — почулося з гурту.
— Не підходьте! Зараз обшукаємо у штабі і випустимо їх до 

вас, — наказав старший лейтенант Вірунові.
— Та я допоміг би йому валізку нести, — протягнув той.
— Донесе сам. Тут недалеко. Як всю дорогу носив, то й тут не 

підірветься, — відказав старший лейтенант.
Під ногами був трап (дощата кладка завширшки з метр), який 

пролягає від вахти до самого штабу.
Дорогою від вахти до штабу табірної адміністрації нове оточен

ня засипало нас запитаннями. Наглядачі не забороняли говорити — 
тут це вже не мало сенсу.

Ввели до штабу:
— Що у вас є забороненого? — запитує старший лейтенант.
— У мене, — кажу йому, — є 20 карбованців. Прошу взяти і 

покласти на мій рахунок (У вагоні я добув гроші з далекої схован
ки і сховав у рукав, звідки тепер і витягнув). Черговий оформив 
добровільну передачу грошей до адміністрації (а коли б самі зна
йшли, то конфіскували б). Трус тривав не вельми довго.



Мене призначили у п’ятий загін, наказали взяти собі матраца і 
влаштовуватися в бараці.

— Ідіть, — каже старший лейтенант, — тут багато українців і 
вони вам усе розкажуть і допоможуть.

Я взяв свої речі і вийшов зі штабу. Із юрби вихопився радісний 
Степан Вірун і почав мене знайомити з людьми, називаючи імена й 
прізвища та термін ув’язнення.

Поки ми знайомилися, зі штабу вийшов Павло Струс. Я пред
ставив його українському гуртові.

— Ми щойно закінчили обід, — звернувся хтось до нас. — Хо
дімо до їдальні, кухар дасть вам пообідати.

Ми погодилися і всі разом попростували до їдальні. Голод — не 
тітка! Назустріч вийшов кухар у білому халаті з двома повними 
мисками вермішелевого супу. Привітався по-українському, поба
жав смачного і поцікавився, з яких ми областей. Ми відповідали, 
колотячи ложками в мисках ніщимний суп, для голодного — смач
ний одначе. Із задоволенням його з ’їли, слухаючи розповіді про 
концтабір, який усі звали сьомою зоною. Потім Вірун повів до заго
ну мого призначення. Дорогою раз по раз зустрічали в’язнів, зупи
нялися і знайомилися. У бараці знайшли старшого (шниря — у 
господарчій секції) і спитали, де є підходяще місце. Він показав на 
вільне місце на другому ярусі залізного двоповерхового ліжка по
при стіну. Пішли на склад, і там українець із поліцаїв допоміг 
набити напірника свіжими вузенькими стружками. Вийшов не мат
рац, а круглий довгий мішок.

— Як же я буду спати на цій круглій колоді? — дивуюся.
— Нічого страшного, — відповів він. — Стружки дуже швидко 

вляжуться і матрац стане плаский. Якщо ж напхати наполовину, то 
скоро відчуєте залізні пластини під ребрами.

Хтось із в’язнів допоміг мені дотягти те опудало до барака.
— У вас начальником загону, — пояснює мені Вірун, — капітан 

Головін. Трохи зануда, але загалом не зла людина. У зоні — понад 
1800 в’язнів, близько трьохсот не працює. Головін умовлятиме відра
зу стати до праці. Не погоджуйся. Кажи, що після конопляної пошти 
потрібно відпочити. Коли наполягатиме, то скажи, що шукатимеш 
роботу. А потім шукатимеш місяць-два. Бажано, щоб ти не працю
вав, бо тут вельми багато цікавих людей — і наших, і з Прибалти
ки, і з Кавказу. З ними необхідні тривалі й ґрунтовні розмови, а 
якщо запряжуть, то часу не буде.



Виявилося, що спільників у моїй справі тут лише нас двоє з 
Віруном. Луцьківа зі Львова ще не вивезли, Боровницький десь у 
дорозі, а інших розкидали по різних зонах.

Ми ходили територією зони, Вірун знайомив мене з розташуван
ням її об’єктів та з мешканцями ГУЛАГу.

Весь концтабір поділений на житлову й робочу зони. Робоча 
зона значно більша за житлову. Розташовані вони у вигляді квад
ратів, зсунутих на третину ширини один від одного. Загальна дов
жина зони — десь біля одного кілометра, ширина — метрів чоти
риста. Це ціле містечко! У житловій зоні десь 10 бараків, штаб 
адміністрації, оперативна частина, лікарня, пекарня, кухня, їдаль
ня, бібліотека, школа, нарядна (невеличкий квадратний барак, де 
видавали наряди на роботу і вели їхній облік), лазня, дровітня, 
магазин, ларьок і стадіон. У робочій зоні великий деревообробний 
завод, своя електростанція, сушарня, ливарний цех, тартак, тепло
ва система, склади і залізнична колія, якою завозили до робочої 
зони вугілля, ліс та іншу сировину й вивозили готову продукцію: 
шафи і столи різних розмірів і конструкцій, табуретки, ящики (фут
ляри) для телевізорів та годинників. У відгородженій частині ви
робничої зони під суворим наглядом в’язні вирощували капусту і 
цибулю, огірки, кріп і навіть помідори для тих же наглядачів та 
їхніх сімей.

Блукаючи житловою зоною, зустрічали Вірунових знайомих. 
Знайомилися і, пройшовши трохи разом, вони, попри моє запро
шення до гурту, прощалися.

— Степане, чого вони не хочуть ходити з нами разом?
— Вони розуміють, що ми, як однодільці, маємо до розмови 

щось таке, що має залишитися між нами, тож не хочуть бути на
в’язливими. А окрім того, людей залякують, і не кожен відважить
ся відкрито спілкуватися з непокірними.

— Степане, я думаю, що для обговорення причин нашого ареш
ту, слідства та всіх подробиць у нас ще буде час поговорити, а поки 
що розповідай про концтабір.

— Он, — показав очима Вірун на двох молодих людей, що чита
ли щось на дошці оголошень, — коломийські хлопці. Ходімо, по
знайомлю з ними.

Познайомились. Хлопців звали Іван Струтинський та Мирон 
Площак. Вони охоче зголосилися пройтися з нами табором, зна



йомлячи мене з місцем, де доведеться жити. Раділи поповненню 
концтабору новими українцями. Хоч як не парадоксально це зву
чить! Засипали мене питаннями й самі охоче ділилися своїми спога
дами. Увійшли до заборонної зони, відтак — пройшлися вздовж 
трапа, що біля загорожі з колючого дроту. Показували конструк
цію заборонної зони, сторожові вежі, солдатів зі зброєю, розповіда
ли про систему їхнього спостереження за в’язнями та сигналізацію, 
про порядок чергування й право стріляти у того, хто надумає пере
тнути першу внутрішню загорожу з колючого дроту.

Після вечері навколо мене й Віруна зібрався чималий гурт ук
раїнців, підійшли один литовець і один естонець. Запитували про 
високу політику Союзу, міжнародне становище СРСР, про Микиту 
Хрущова. Всім цікаво, чого відлига була коротка: Хрущова приму
сили згортати її і повертатися до попередніх жорстких методів керів
ництва чи він сам це зробив з власної ініціятиви? Якщо сам, то 
який основний мотив: переконання, що комуністичну систему мож
на утримати лише диктатурою чи бажання якнайменше обмежувати 
свою особисту владу, особисте свавілля? Усі хотіли висловитися з 
цього приводу, але найбільше цікавила моя думка — і як новачка,
і, власне, як людини освіченої.

Жвава дискусія точилася, доки не бамкнув дзвін балона — це 
була команда до сну.

У збудженому настрої я попрямував до свого бараку. Заліз на 
своє горішнє ліжко і спробував умоститися на необжитому матраці. 
Стружки не хотіли влягатися, і мішок ніяк не перетворювався в 
плаский матрац. Я вмостився на ньому, як на колоді, з єдиною 
думкою, якби ж у сні не перевертатися, щоб не гепнутися додолу. 
Вимкнули світло і — ох, після десяти місяців сну при світлі елект
ричних лампочок, нарешті, така приємна нічна темнота! І я заснув.

Проснувся за півгодини до побудки на тому ж боці, на який ліг. 
Слава Богу, не впав! Розплющив очі — в бараці й на дворі темно. 
Повернувся горілиць, підклав руку під голову й почав пригадувати 
обличчя вчорашніх співрозмовників. Хто вони, ці люди? Вони з 
підпілля. Де були і що робили?

Десь знадвору обізвався гучномовець: шнир ввімкнув світло. 
Люди заворушилися. Хотів було зриватися з ліжка, проте навколо 
ніхто не квапився. Хтось поволі вставав, хтось, лежачи обзивався 
до сусіда, хтось, повернувшись на другий бік, натягував ковдру на 
голову — досипав.
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— Вставайте, — негучно крикнув шнир.
— Встаємо, — відповів мій сусіда, навіть не рухнувшись.
Старший чоловік, який спав на нижньому ліжкові піді мною,

встав і пішов умиватися. Я всівся на своєму злощасному матраці й 
заходився кулаком вирівнювати клубки дерев’яних стружок.

— Доброго ранку, пане Левку! Ну, як вам спалося в першу 
ніч? — привітався Кічак.

— Дякую! Добре.
— Що снилося?
— Нічого. Мені загалом вельми рідко щось сниться. А як ви 

спите?
— Також добре, — відповів Кічак. — Ходімте до туалету і вми

вальника, бо згодом там буде велика черга.
— Ходімте.
У бараці, як розповів мені Кічак, люди різні: тут і наші націона

лісти, і повстанці з Прибалтики, і власівці, і українські й російські 
поліцаї. Поліцаї практично всі — стукачі. Щоправда, із українсь
ких поліцаїв активних зовсім мало. їх просто в час слідства приму
сили дати підписку на співпрацю з КДБ. Щоб уникнути смерти, 
вони погодилися на співпрацю, а вже в таборах, коли загроза смер
ти минула, вони зазвичай до своїх агентурних обов’язків ставлять
ся абияк. І все ж краще їх уникати. Російські поліцаї активніші.

“ взимку ю Россию” , проте в концтаборах запа
лил// любов'ю до  ц ієї Росії і тепер намагаються боротися проти 
українського націоналізму. Патріотизм цей більше показний, на
справді ж вони прислуговуються не стільки з ненависти до нас, 
скільки за чай, каву чи додатковий пакунок від кума. Однак вони 
небезпечні.

— Усі ці стукачі, — каже Кічак, — будуть підходити до вас, 
щоб винюхати щось про людей, про ваш настрій і наміри й донести 
кадебістові. Майте це на увазі й уникайте їх. Ви знаєте, хто спить 
під вами?

— Ні, не знаю.
— Це — москаль Михайлов з Криму. На словах критикує владу 

й комуністів, а насправді — підлий стукач. Це він у робочій зоні 
побачив у Юрка Шухевича ніж і заклав. Підстеріг, падлюка, як 
той його ховав і доповів. Юрка схопили і запроторили на три роки 
до Володимирського централу.



— Ігоре, львівські чекісти вже все про мене знають. їхні відо
мості є і в Києві, і в Москві, яке має значення, що на мене донесе 
якийсь там Михайлов?

— Має. В’язнів, що сидять тихо, не вельми чіпають; а тих, що 
не відмовилися від боротьби, дуже пресують. І річ навіть не в тому, 
що пресуватимуть. А в тім, що за посиленого слідкування важко 
приховувати потрібні зустрічі. А коли думати про серйозну бороть
бу, то не обійтися й без таємних зустрічей.

Тим часом ми підійшли до умивальника. Підтримувати цю роз
мову далі не годилося, і ми змовкли. Почекали, заки підійде черга, 
вмилися і повернулися до барака. Я поклав своє туалетне причан
далля до тумбочки й підійшов до Кічака, який уже взявся, було, за 
якусь іноземну газету.

— Що це за газета? — допитуюсь.
— Польська, — каже.
— А що, дозволяють одержувати іноземні газети?
З 1958 року дозволили були передплачувати газети і журнали 

соціялістичних країн. Потім почали обмежувати, а тепер дозволя
ють передплачувати польські газети — полякам, чеські — чехам.

— А в зоні є поляки й чехи?
— Поляків є кілька. Один — офіцер АКА (Армії Крайової), а 

ще кілька — громадяни Польщі з Дрогобича. Чехів справжніх у 
зоні нема, є громадяни Чехословаччини. Це наш Володимир Горбо- 
вий. Він знає чеську мову й передплачує чеську газету.

— Пане Ігоре, ви вмієте читати по-польськи?
— Так.
— І по-чеськи?
— Ну, з чеською трохи гірше, проте розбираюся.
— А чого ж цих поляків і Горбового як іноземців не випустила 

комісія 1956 року?
— Тих, хто служив німцям, повипускали. А ці поляки належали 

до антикомуністичних формацій. Червона Польща таких також три
має в тюрмах, тож не вимагає їхньої передачі. А Горбовий — украї
нець, Чехословаччина не наполягає на його звільненні, то й не ви
пускають.

— А які польські газети ви читаєте?
— Офіцер АК (його прізвище Познаньчик) дає мені “Kurjer 

Krakowsky”, а другий, Янушевський — “Zyce Literacike”. Хоча, їм



кажуть, щоб самі читали і нікому газет не передавали. Познаньчик 
не боїться заборони й дає почитати газету, а Янушевський боїться. 
Правда, з цим ми домовилися, що я сам братиму з його тумбочки і 
коли мене спитають, то маю казати, що взяв газету без дозволу 
Янушевського. Обом погрожують: у разі поширення газет у зоні, 
заборонять передплату. І я не певен, чи передплатять їм газети на 
1962 рік.

— Коли ви розгортаєте газету, то всі стукачі бачать, що вона і 
не російська, і не українська, то чого ж вони не доносять? — питаю 
у Кічака.

— Тут є деякі прикриття: газети литовців, латвійців, естонців, 
молдаван, татар, калмиків також не українською чи російською 
мовою. З деким з цих людей я підтримую добрі зв’язки, вони при
ходять сюди, приносять свої газети, і я тримаю їх разом з польськи
ми. Наглядачі й офіцери, окрім російської мови, не знають жодної, 
тож розібрати в різних “неїхніх” газетах неспроможні. Українські 
ж стукачі бачать різницю між українськими та російськими газета
ми, але на латинському шрифті не розуміються, аби відрізнити 
польську від литовської. Щоправда, вони трохи орієнтуються в на
звах газет. То я намагаюся назви не виставляти напоказ, — усміх
нувся Кічак.

— А наразі хочу вивчати з вуст живих свідків, бодай з газет, — 
сказав я, — хід національно-визвольної боротьби в Україні, в Литві, 
Латвії, Естонії. Бачу, що зона може стати для мене найкращим 
університетом у цьому. П’ять років у Москві вивчав право з підруч
ників, а в Мордовії вивчатиму національно-визвольні рухи — зі 
свідчень живих учасників. А це цікавіше й правдивіше джерело.

— Чудово! З кого ви хочете почати?
— Розпитуватиму кожного, з ким зустрічатимуся.
— Пане Левку, в нашій секції є чимало людей з дуже цікавими 

біографіями. Ось, наприклад, Микола Столяр. Ви з ним учора не 
розмовляли?

— Перекинулися кількома словами. Бачу, що варто з ним зу
стрінутися спеціяльно, аби послухати про його шлях дов’язенсько- 
го життя.

— Він же готовий ходити з вами стільки вечорів, скільки вам 
буде потрібно. Скористайтеся своїм вільним часом, доки не взяли 
до праці.



— Можна щось занотувати в зошит?
— Не потрібно нічого нотувати — однаково заберуть.
— Звідки родом Столяр?
— Він сам усе розповість. Його біографія жахлива як через 

трагедію його сестри, так і через безоглядну жорстокість його по
мсти. Як ви думаєте, що означає в українській мові вираз “пекель
на сила”? Так ось у розповіді Столяра ви побачите два її прояви: 
один — з боку ворогів, другий — з боку щирого патріота України.

— Його з зони нікуди не заберуть?
— Останніми роками в’язнів рідко перекидають від зони до зони, 

хоча виключати цього не можна, і тому не відкладайте на потім. 
Побачите, що не пошкодуєте...

Микита Хрущов казав, як, до речі, й навчали університетські 
професори, що злочинність у капіталістичному суспільстві немину
ча, а ось соціялізмові вона не притаманна. Поки що вона існує як 
пережиток старбго ладу, але з відмиранням старого й утверджен
ням соціялістичного ладу злочинність зникне. Розмальовуючи пе
реваги соціялістичного ладу над капіталістичним, Хрущов пообі
цяв у 1974 році урочисто показати по телебаченню, як останній 
в’язень покидає тюрму і місця ув’язнення залишаються порожні. 
А тут, у Сосновці, все так капітально збудоване і далі розширюють 
цехи, будують їх із цегли, явно розраховується на десятиріччя впе
ред. Яка безсоромна демагогія: всьому світові заявляють, що в’язнів 
скоро не буде, а насправді за колючим дротом тримають мільйони 
людей — жодних ознак про намір скорочувати кількість цієї деше
вої рабської сили.



Я РАДІВ НАГОДІ ВИСЛУХАТИ КОЖНОГО
При вході до секції барака з одного боку — умивальник і куриль- 

ня-роздягальня з вішалками, а з іншого — невеликий кабінет началь
ника загону. Наступного дня начальник загону Головін запросив мене 
до себе для знайомства і запропонував увійти до складу редакції заго
нової стінної газети.

— Ви, Лук’яненко, — каже, — чоловік освічений і зможете значно 
покращити стінну газету загону.

— Навряд чи це можливо, — відповів я. Газета ваша мусить 
хвалити радянську владу, а я хвалити її не зможу.

— Та ми займаємося своїми справами, а не цілою радянською 
владою.

— Ви ж не зможете обминути проблему ставлення до влади, бо 
ваша мета — виховна, а позиція влади брехлива: вона говорить 
одне, а робить інше, отже, газета мусить примирити в’язня з цією 
брехливістю. Робіть це без мене.

Головін ще довго умовляв, та мені все ж вдалося відмовитися. 
Вийшовши з кабінету, я спостеріг, що гурт в’язнів підслуховував 
розмову під дверима. За зачиненими дверима, мабуть, не все було 
добре чути, однак почуте, їм явно було до вподоби, і вони зустріли 
мене схвальними репліками. Я здивувався, бо не думав, що за мною 
могли стежити в’язні, аби розвідати, хто я і які стосунки маю з 
адміністрацією. Коли розповів про це Вірунові, той посміхнувся:

— Тут це явище нормальне. А як можна дізнатись, хто з нами, а 
хто проти нас? Тут боротьба, а не мирне життя, а в боротьбі засто
совують і такі методи.

— Далеко не шляхетні.
— Про яку там шляхетність мова? Тут — хто кого перехитрить.
— Авжеж. Все слідство на цьому побудоване. І вся боротьба. 

Зрештою, зброя слабкого — хитрість. А ми супроти імперії слабкі. 
Степане, ти людей вже знаєш. Я хотів би покликати чоловік п’ять- 
сім з тих, що ближчі до нас за віком та й за прагненнями, аби 
ближче познайомитись, ґрунтовніше поспілкуватися.

— Добре. Я скличу бойових хлопців.
— Де це краще зробити і в який час?
— Можна в неділю прямо в бараці. Після вечері в їдальні пока

зуватимуть кіно, всі підуть туди, в бараці нікого не буде і можна 
посидіти годин півтори-дві.



— А стукачі?
— Взагалі не прийнято, щоб хтось один сидів близько від групи 

друзів, що зібралися побалакати. А як сидітиме кілька чоловік, то 
розмовлятимуть між собою і навряд чи стануть дослухатися до нас.

— Як ви думаєте, кого слід покликати?
— Загалом у зоні багато людей, вартих особливої уваги, але 

давайте цього разу покличемо хлопців з нашого бараку та ще кількох, 
які явно стануть вашими друзями.

З вашої барачної секції Микола Столяр та Ігор Кічак, з моєї — 
Степан Кравчук, Трохим Шинкарук та Ярослав Кобилецький. 
З інших — Володимир Юрків та Омелян Польовий.

— На перший раз більше не будемо кликати, бо тяжко запам’я
тати їхні імена й прізвища і те, що кожен з них сказав.

— Я хочу почастувати хлопців добрим салом. Бачу, що хліба 
можна купити в крамниці, а часнику — теж якось добудемо.

— Я знайду.
У неділю побратими зібралися в бараці.
— Дехто з чужинців, — почав Кобилецький, глянувши на сало, 

яке краяв на тумбочці Вірун, — сміється з українців, називаючи 
нас салоїдами, а мені здається, що воно не просто смачне, а ще й 
вельми корисне.

— Напевно, не дарма кажуть: якщо українець помре, то поки не 
охолов треба помазати йому губи салом, відразу оживе, — засміяв
ся Польовий.

— І звідки ж ваше сало, пане Левку, з Чернігівщини? — поціка
вився Шинкарук.

— Ні, зі Львівщини.
— І там, і там уміють добре годувати, і сало приготувати, — 

підтримав балачку Столяр. — Тільки на Чернігівщині не роблять 
смальцю, а на Львівщині відразу частину кабана перетоплюють на 
смалець, — похвалився обізнаністю Столяр.

— Шановні! — з легким тремтінням у голосі переводив я розмо
ву в серйозне русло, — я вас не знаю. І ви мене не знаєте. Нас 
звели докупи чекісти. Мені, як і вам, вони дали політігчну назву 
“націоналіст”, проте в рух кожен з нас прийшов по-своєму і душа 
кожного болить індивідуально, либонь, кожен по-своєму уявляє своє 
майбутнє. З плином часу я вас краще пізнаю, а ви мене. Нас всіх 
привела сюди одна велика справа і все-таки...



Мені й справді цими кількома словами вдалося кожного з цих 
людей зачепити за живе, змусити згадати про наболіле.

Заговорили наперебій. Я радів нагоді кожного вислухати, ближ
че пізнати, відчути загальний настрій політв’язнів, які почасти мало 
не вдвічі були старші за мене, це — представники попереднього 
покоління націоналістів.

— Пане Левку, хочу зауважити, що термін “націоналіст” нам не 
чекісти дали, а ми самі його взяли й використовуємо для означення 
нашої ідеології, — обережно перебив мене Польовий. — І ще, знає
те, питання про те, як хто прийшов у підпілля: індивідуально чи 
якось інакше?

— За період від Першої до Другої світових війн, — продовжу
вав пан Польовий, — у Галичині була створена патріотична атмос
фера, націоналістом ставав автоматично КОЖЕН, хто цікавився 
суспільним життям та долею України. Націоналістом не ставав хіба 
що той, хто загалом анітрохи не мав допитливого розуму і всі свої 
інтереси обмежував суто обивательськими проблемами. Активні люди 
самі шукали собі працю й бойові завдання. Траплялося, що йшли 
до когось зі своїх друзів, пропонували покинути сім’ю та йти до 
лісу в повстанці. І рідко хто відмовлявся, бо ж людина й сама була 
не проти перейти в підпілля, їй тільки бракувало малесенького по
штовху, коли цей поштовх з ’являвся, вона без вагань покидала свою 
піч і йшла з повстанцями до лісу.

— Я трохи старший чоловік, — говорив він, — то уже в довоєн
ний час устиг не лише читати й слухати те, що хтось інший казав чи 
давав, але й сам долучився до поширення патріотичних ідей. 1942 ро
ку брав активну участь у створенні УПА. Мабуть, добре воював, бо 
потім мене призначили командиром Тернопільської військової ок
руги. 1947 року схопили червонопогонники. Не розстріляли, бо 
тоді в Союзі не було смертної кари. З того часу й ношу отакий сірий 
зеківський бушлат.

Я уважно слухав. Як зараз пам’ятаю всі їхні слова.
— Панове, — повів далі розмову Юрків, — у кожного з нас був 

якийсь конкретний поштовх до початку тої дії, яку москалі квалі
фікують як злочин, але ми всі народилися в добу піднесення ідео
логії національно-визвольної боротьби і влилися в неї абсолютно 
природно. Я взяв на себе виконання смертного присуду СБУ міліціо- 
нерові-резидентові. Зловили, присудили до 25 років концтаборів. 
У концтаборі готував збройне повстання, яке провалилося. На той



час я відсидів п’ять років. Більше 25 дати не можна було, то мені 
додали нових п’ять років і в мене знову стало 25. Щоправда, тепер 
я рецидивіст, то ж якщо більшовики здумають відокремити реци
дивістів від тих, хто сидить вперше, то мене можуть відокремити 
від вас...

У його голосі прозвучали нотки суму і він замовк.
— Я з Тернопільщини, — порушив мовчанку Кравчук. — Коли 

національно-визвольна війна була в розпалі, ще був підлітком. Ло
вив кожну вісточку про боротьбу наших старших хлопців проти 
москалів, переказували з вуст у вуста. А який щасливий я був, коли 
трапилося, що в село зайшла сотня і сотник попросив вийти за 
село, залізти на дерево і стежити за появою москалів, у разі чого 
мерщій повідомити його.

Пізніше пана Кравчука, як він розповів, взяли до совітської армії 
і відправили служити в Середню Азію, на кордоні з Афганістаном. 
Вони там створили підпільну організацію. Хотіли зі зброєю пере
йти через кордон до Афганістану, а звідти добратися до Західної 
України і продовжити збройну боротьбу. Один з 18 виявився боя
гузом і за день до призначеної ночі їх продав. Його, як керівника, 
присудили до страти, інших — до різних термінів ув’язнення, тож 
довелося набиратися розуму в концтаборах.

Відтак розпочав свою оповідь пан Кобиляцькнй:
— Як ми знаємо, після XX з’їзду КПРС почали так звану відлигу. 

Комісія Верховної Ради СРСР випустила мільйони в’язнів з конц
таборів і в’язниць, тоді випустили й нас, молодих політв’язнів. 
В Україні нас не прописували, роботи не давали і по суті справи 
примусили осісти в Інті, де ми досі відбували кару.

Здобувши відносну свободу, ми почали створювати підпільну 
організацію. Назву дали “Об’єднання”. Організація розширювала
ся, були створені осередки в кількох областях у східній Україні. 
Потім заарештовували їх поосібно. Нас заарештували 1959 року. 
10 жовтня Верховний Суд України по першій інстанції засудив Во
лодимира Леонюка та Ярослава Гасюка до 12 років, Богдана Хрис- 
тинича — до 10 років, Володимира Затварського — до 8 років і 
мене — до 5 років. Ото за колючим дротом комуністи й привчають 
нас любити совітську владу.

— Ну, з Кічаком і Столярем, що живуть у вашій секції, пане 
Левку, ви матимете можливість познайомитися будь-коли, то ж пе
ренесімо це на потім, — обізвався пан Шинкарук. — Про всіх гали



чан можна сказати, що вони виросли в націоналістичній атмосфері, 
так їхня особиста заслуга в засвоєнні націоналістичного світогляду 
не дуже велика, у всякому разі я думаю, що робота їхнього мозку 
зробила лишень половину праці, а іншу половину зробило галиць
ке оточення. Ми — діти того часу, хоч, сподіваюся, не гірші діти 
української нації. Тут все ясно. А ось у вашому випадку зовсім 
інше. Тож нам і цікаво послухати, як ви прийшли до потреби боро
тися і потрапили сюди.

— Просто я люблю Україну і хочу бачити її вільною державою, — 
відказую я. — І ще — якщо я не візьмуся до боротьби й інший не 
візьметься, і ніхто не візьметься, то як же можемо сподіватися на 
звільнення від московської окупації, адже сама по собі вона не зник
не. Тому, міркував собі, якщо хтось має повставати, то чого не я? 
Яке право я маю сподіватися, щоб хтось інший боровся, а я сидів 
на печі — це нечесно. Це однаково, що хотіти, щоб для покращення 
мого життя не я працював, а хтось інший. Так не годиться. Якщо я 
хочу, щоб Україна була вільна, то сам мушу братися до справи її 
визволення. Тобто я набираюся такої сміливости, щоб уявляти себе 
представником мого покоління. Якщо моє покоління має місію ря
тувати Україну, то це, власне кажучи, моя місія, і я хочу виконува
ти її як належить. Кожне покоління має завдання боротися за неза
лежність. Я — продовжувач вашої боротьби, ви, бандерівці, — 
продовжувачі петлюрівщнни, яка виросла на плечах попередніх 
борців за волю України. Важливо, щоб ланцюг борців не перервав
ся. Я не впевнений, що наше покоління доб’ється самостійности, 
але якщо її доб’ється наступне покоління, то без боротьби мого 
покоління перемога наступного неможлива, того я мушу чесно ви
конати місію мого покоління. У цьому бачу сенс життя.

На прохання в’язнів я коротко розповів і про своє особисте життя.
Тим часом кіно в клубі скінчилося, і в’язні стали повертатися до 

бараку. Я продовжував свою розповідь. До нас з цікавістю підхо
дили й інші, дослухуючись до “сповіді” новоприбулого. Хтось із 
нашої компанії шепнув: “Левку, тихіше!”

— А чо’ тихше? — обізвався я притишено до гурту і почав ще 
голосніше, щоб чути далі було. — Нехай слухають.

— Матимуть матеріал для написання доносів, — все ж запере
чував Кравчук.

— Львівські чекісти все те знають і, напевне ж, передали до 
Москви, то що ж боятися сосновських сексотів та дрібних вико
навців? — і гучно розповідав далі.



ГУЛАГ БУВ ОКРЕМИМ ЦАРСТВОМ
У зоні щотижня проходили політичні заняття. Проводили їх у 

барачних секціях, як правило, начальники загонів. За пару днів до 
барака прийшов Головін і майже всі в’язні загону зібралися у секції. 
Нікого не цікавила його промова, але не хотіли псувати з ним взає
мини, тож покірно відсиджували призначену годину. Забачивши 
Головіна, кілька чоловік, з якими я саме спілкувався, перервали 
розмову.

— Ви що ходите на політзаняття? — здивовано запитав я.
— Та, знаєте, краще піти, може, хоч не позбавить пакунка, — 

відповіли вони.
— Та ж політзаняття — це суцільна брехня. Навіщо її слухати?
— А ми й не слухаємо. Ми просто сидимо.
— Підходьте, сідайте ближче! — звернувся до всіх Головін.
Мої співрозмовники повернулися в його бік. Я взяв з тумбочки дві

книжки під паху і пішов до виходу з барака. Головін гукнув до мене: 
“Лук’яненко! Сідайте ось тут ближче, зараз будуть політзаняття”.

— Дякую за запрошення. Те, що ви говоритимете, я вже знаю, а 
тому піду до школи, почитаю розумні книжки.

І вийшов з барака. За мною вийшов Ігор Кічак.
У школі навчання майже не проводилося, тож завжди була одна- 

друга вільна кімната зі столами й лавками, де можна було читати, 
писати й просто погомоніти.

У класі мене зустріли веселими вигуками:
— Вітаємо вас, пане Лук’яненко! Ви починаєте ув’язнення з 

непокори — це здорово!
— Хіба це непокора?
— Авжеж, непокора. Ви ж бачите: абсолютна більшість сидить 

на політзаняттях і тільки одиниці на них не ходять. Ви з перших 
днів потрапили до цих одиниць, отже, пристали до нашого гурту. 
Вітаємо!

— Тим часом, — обізвався Кічак до гурту, — хочу представити 
вас нашому новому колезі. Його ім’я і прізвище ви вже знаєте, а він 
ще не всіх вас знає...

Юрків простягнув мені руку. Потім Степан Вірун, Степан Крав
чук, Трохим Шинкарук, Володимир Горбовий, Іван Мирон, Мико
ла Кулик, Іван Ільчук, Дмитро Верхоляк, Володимир Андрушко, 
Арсен Скляр, Павло Андрусяк.



— Що, оце вас стільки і все? — питаю.
— Ні, ні, — заперечили. — Хтось пішов до бібліотеки, хтось — 

на прогулянку, хтось у курилці, а ще дехто залишився на ліжку і 
відкрито читає газету, геть незважаючи на політзаняття.

— Ви думаєте, що політзаняття відвідувати обов’язково? — за
питую.

— Адміністрація вважає, що обов’язково, — каже Кравчук.
— Як і все в Совєтському Союзі: добровільно-примусово, — 

підтримав його Вірун. — Так і до колгоспу вступали.
— Не може бути нав’язування ідеології примусовим. Скажіть, 

за невідвідування політзанять когось покарали? — цікавлюся.
— Ні, прямо не кажуть за це. Та вони знайдуть іншу причину, 

щоб якось притиснути, — відказав Андрушко.
— Ну, нічого. Побачимо.
Я попросив “старожилів”, щоб розповіли щось цікаве із минуло

го табірного життя.
Сучасний склад сьомої зони, зі слів пана Горбового, сформував

ся недавно. Після XIX з’їзду КПРС 1956 року була утворена Ко
місія Президії Верховної Ради СРСР для перевірки політичних конц
таборів і зменшення їхньої кількости. З ’їзд узявся за цю справу не 
випадково. 1954 року в джезказганських концтаборах Казахстану 
відбулося повстання. Власне, це не стільки повстання, скільки орга
нізований виступ багатьох зон Джезказганського управління, який 
можна назвати страйком. В’язні не вийшли до праці, утворили страй
кові комітети. Вони не пропускали вільнонайманих робітників і 
службовців, аби через них охорон а з провокативною метою не підки
нула зброю в зону. Обмежили доступ військових, а тих, кого впус
кали, супроводжувало кілька в’язнів, які наглядали, аби ті не зус
трічалися з сексотами чи не завдали іншої шкоди. Перед початком 
страйку з житлової зони винесли всі сокири, ножі, ломи й інше 
подібне залізо до робочої зони і біля прохідної брами влаштували 
постійне чергування — аби не дати підстав адміністрації звинува
тити в’язнів у володінні холодною зброєю.

Страйкові комітети сформували вимоги до влади: відокремити 
політичних в’язнів від карних і припинити замовні вбивства, пла
тити за працю, послабити жорстокість режиму і дозволити листу
вання й побачення з рідними, звільнити ув’язнених нізащо.

Сформувавши вимоги, комітет спрямував до Москви клопотан
ня про приїзд повноважного представника уряду для переговорів і, 
звичайно, — для офіційного вручення цих вимог.



Замість представника уряду Москва кинула проти беззбройних 
в’язнів свої могутні танки. Танкістів підпоїли, і ті ввірвалися в зони, 
перетрощили всі бараки, перечавили всіх в’язнів і змішали їх із зем
лею. Не просто перестріляли, а гусеницями крутилися по тілах, пе
ремішуючи потрощені кістки, перетворивши зону в криваве місиво.

Це трапилося на початку правління Хрущова, і ходили чутки, 
що це він і наказав розчавити в’язнів танками. Дикунську акцію не 
змогли приховати, про неї заговорили за кордоном.

1956 року Хрущов виступив з критикою культу особи Сталіна, і 
XIX з ’їзд засудив порушення законності! й безпідставні репресії, 
найсвіжішим прикладом яких якраз і стала Джезказганська масак- 
ра. На той час у Союзі було кільканадцять мільйонів в’язнів. 
З метою пом’якшити зловісний образ імперії перед зовнішнім світом 
і зменшити мережу концтаборів Президія Верховної Ради і утвори
ла Комісію. Насправді це була не одна Комісія. їх створювали сот
нями. Вони роз’їхалися по таборах, перевірили всі справи і більшість 
політв’язнів випустили. Поліцаїв, власівців майже всіх звільнили. 
Залишили тих, у кого було пряме особисте вбивство, а також — 
найактивніших націоналістів з України й Прибалтики. ГУЛ АГ май
же спорожнів, і впродовж наступних пари років багато концтаборів 
закрили, а тих в’язнів, які залишилися, звезли в інші місця. Яку 
частину бранців випустили можна бачити на прикладі Братського 
концтабору. У Братську було 20 тисяч в’язнів. Комісія випустила 
18 тисяч. Залишилося 2 тисячі — це насамперед українські й при
балтійські націоналісти. Основним місцем нового зосередження за
суджених зробили Мордовію. До сьомої зони більшість в’язнів при
везли 1958 року з різних північних і східносибірських концтаборів.

— То оце ви тут — з найзатятіших? — питаю вражений почу
тим.

— Так. Проте умови змінилися, і поведінка людей, теж міняєть
ся, — відказав Ільчук.

— Коли нас сюди привезли, тут було зовсім маленьке підприєм
ство, — підхопив Юрків. — Від 1958 року його все розширюють і 
розширюють. І поступово все більше людей залучають до праці. 
Тепер не працює біля трьохсот осіб. Скоро ця цифра значно скоро
титься. Хоч у зоні завжди буває якась невелика кількість людей, 
що з якоїсь причини не працює. Так буде й тут. Тепер у зоні при
близно 1800 в’язнів, з них понад сто — з карного контингенту. 
З них мало хто працює на виробництві. їх адміністрація влаштовує



шнирями (сторожами), прибиральниками на такі роботи, де вони 
не стільки б працювали, скільки б слідкували за нами й доносили 
кумові (кум — на в’язенському жаргоні це уповноважений підроз
ділу МВС з оперативної роботи).

Особливість режиму, що формувався і формується в Мордовії 
після звезення сюди політв’язнів з півночі і сходу, в тому, що тут 
спостерігають за кожним зокрема. В Сибіру й на Півночі в’язнів 
рахували штуками і мало цікавилися, що у кожного під шапкою. 
Всі були приречені на загибель, ніхто не мав повернутися додому з 
ув’язнення, і тому не було сенсу заглядати в мозок людини. Тепер 
інша політика: вже не вбивають, люди, відсидівши строк, поверта
ються додому. Це робить мордовські табори дещо наближеними до 
загального суспільства.

Колись ГУЛАГ був окремим царством. Тепер — це частина цілого 
суспільства. Попередня схема руху людини: заарештували, засуди
ли, відвезли в зону і там після тяжкої праці загнали в землю. Жод
ного листування і зв’язку з рідними від дня арешту до самої смер
ти. Родичів залякали, вони не сміли запитувати владу, живий чи 
неживий і де перебуває їхній батько, брат, син.

Тепер схема руху людини інша: заарештували і передають від 
рідних передачі та листи, потім судять і перед тим, як відправити 
до концтабору, дозволяють побачення. З в’язнем концтабору чи 
тюрми дозволений постійний зв’язок через листи, хоча вельми об
межений і дуже контрольований, та все ж постійний. Отже, людина 
після арешту не зникає у безвісті, а існує і далі. А відсидівши 
строк, повертається до рідних, у суспільство. За такої схеми руху 
в’язня важливо змінити його світогляд, щоб після ув’язнення він не 
боровся проти влади. Звідси потреба в індивідуальному підході до 
кожного з них. А з іншого боку, це стало можливим внаслідок змен
шення політичного контингенту.

— Як ви вважаєте, скільки було і скільки тепер є політичних 
в’язнів? — поцікавився я.

— До 1954 року було 23-25 мільйонів, — пояснив Горбовий. — 
Саме до такої цифри ми прийшли шляхом вивчення різноманітної 
інформації. У концтаборах сиділа вся японська квантунська армія, 
а це майже 7 мільйонів. 1954 року випустили по амністії багато 
поліцаїв і власівців. 1955 року до 10-річчя закінчення Другої світо
вої війни зробили другу амністію і знову випустили величезну 
кількість власівців і поліцаїв. До Москви приїхав був канцлер За



хідної Німеччини Конрад Аденауер. Він вирвав ув’язнення німців, 
заодно випустили військових і з інших західних країн, що були в 
німецькій армії: бельгійців, поляків, італійців та інших військовос
лужбовців, що сиділи за війну.

Комісія Президії Верховної Ради, що працювала після 1956 року, 
звільнила кілька мільйонів. Тепер вважаємо, що політв’язнів буде 
трохи більше двадцяти тисяч. Із поліцаїв залишилися ті, в кого є 
прямі вбивства. Залишилися також ті, хто мав якесь відношення до 
німецької розвідки. Із націоналістів (наших і прибалтійських) за
лишилися ті, хто не покаявся...

— Вам, пане Левку, — сказав Скляр, — мабуть, після вузьких 
камерних стін концтабір видається широким простором і великою 
свободою, а тим часом умови зовсім нелегкі, тобто адміністрація 
одним полегшує сидіння, до інших ставиться нейтрально, а ще інших 
тисне. До якої категорії ви потрапите, це залежить і від характери
стики Львівського КДБ, і від тутешньої вашої поведінки.

— Яка суттєва різниця в умовах для кожної з цих трьох кате
горій? — запитую.

— Різниця велика, — втручається Горбовий. — Одному дадуть 
побачення з дружиною чи рідними, іншому не дадуть, те ж саме з 
пакунками. Навіть ось таке: чекіст час від часу викликає до себе на 
бесіду чи знайде в робочій зоні й питає, з ким дружите. Через аген
туру він слідкує за в’язнями і добре знає, хто з ким дружить, але 
навмисно питає, а потім каже: “По тому, з ким ви дружите, ми 
(тобто КДБ) знаємо, чи ви роззброїлися чи думаєте продовжувати 
боротьбу проти радянської влади. То якого ж ставлення до себе ви 
чекаєте від влади проти якої ви й далі збираєтеся боротися?” Цей 
вельми делікатний на словах варіант на ділі обертається доволі не
приємними речами: не подають скорочення терміну ув’язнення з 20 
чи 25 років до 15 років, присікуються до вашого одягу, не впоряд
кували ліжко, в тумбочці нечисто, затрималися на хвилину на ве
чірню перевірку, не привіталися до начальника загону. Ловитимуть 
у робочій зоні, коли ви зупинилися з кимось у закутку побалакати 
і таке інше. Почнуть прискореним темпом складати на вас акти про 
порушення режиму і щоб кілька разів посадити в бур (барак поси
леного режиму), а потім запроторити до в’язниці. Влада наче й не 
поспішає. Вона ніби дає вам час виправлятися. І якщо ви не ви
правляєтеся і вона вас карає, то так тлумачить, що не вона, а ви 
самі винуваті, що привели себе до буру чи в тюрму.



— Ну так, — кажу я, — це їхнє звичайне лукавство.
— Лукавство, то лукавство, — підхоплює розмову Кулик, — 

але ця їхня робота підтримує в людях страх. Дехто з українських 
повстанців не захочуть з вами погуляти на стадіоні чи десь ще в 
іншому відкритому місці, вони уникатимуть відкритих зустрічей, 
аби не побачили сексоти й не донесли чекісту, бо зустріч з вами 
може зіпсувати їхній упокорений образ.

— Що означає, — допитуюся, — “упокорений образ”?
— Немало є повстанців ось такого типу, — продовжує Кулик. — 

Вони сміливо боролися за незалежність, слідство пройшли більш- 
менш добре, після ув’язнення боротися не думають, але хочуть чес
но відсидіти термін ув’язнення і звільнитися вірними жовто-бла- 
китній ідеї. Перед ними дуже складне психологічне завдання: пово
дитися так, щоб не викликати підозріння у повстанців, не продати
ся чекістам і разом з тим навіяти їм думку про свою лояльність до 
влади. Це і є упокорений образ. Фактично, він мав би задовольни
ти владу, бо ж вони більше не воюватимуть проти неї. І повстанці 
мали б бути задоволені, бо ж в душі ці люди не зреклися великої 
ідеї.

— Тут слід додати, — втручається Ільчук, — якщо хлопець 
прийшов у повстанці не з ОУН і не присягав на Декалозі боротися 
до згину, то до нього немає претензій, а якщо він з ОУН і поклявся 
здобути незалежну Україну, або згинути в боротьбі за неї, тоді 
упокорений образ і його відмова від подальшої боротьби є відступ
ництво.

— Коли клялися боротися, то думали про кілька ближчих 
років, — сказав Горбовий. — І мали на увазі боротьбу, а не десяти
річчя ув’язнення і доживання до старого віку в неволі. Але тим 
більша відповідальність за зміст клятви в людей, які мусять вико
нувати її і в немолодому чи навіть і старому віці. Ідеал заприсяже- 
ного націоналіста — це людина, яка пам’ятає присягу, час від часу 
повторює її і за всяких умов щось робить для її виконання і в тому 
прагненні сходить у землю, залишаючи наступній генерації борців 
заповіт своїм послідовним життям.

— Коли б у нас тут була більша організованість і дисципліна, то 
за всяке відступництво слід би суворо карати, — гарячково заува
жив Шинкарук.

— Ми ж говоримо про стан душі, а не про еволюцію свідомости 
від нашої до ворожої, — сказав Мирон.



— З юридичної точки зору, доки немає зради ділом, карати ні 
за що, — зауважую.

— Перед зрадою ділом сформувалася зрада в думках, — каже 
Андрушко.

— Ми ж спілкуємося і таким чином розвиваємо свій світогляд і 
відчуваємо зміни в ідеологічних засадах і настроях один до одно
го, — висловлює свою думку пан Андрусяк. — Треба не залишати 
нікого сам на сам і тоді не буде несподіванок. Коли людину обсідає 
журба, це можна помітити і своєчасно теплим словом можна повер
нути її в бадьорий настрій.

— А ви, пане Левку, завжди бадьорий? — звернувся раптом до 
мене Верхоляк.



ДЕЩО ПРО ФІЛОСОФСЬКИЙ СУМ
— Ні, не завжди. Час від часу на мене находить журба, — щиро 

зізнаюся товаришам. — Років п’ятнадцять тому я вперше заува
жив, що мені сумно-сумно. Причин видимих не було: ні зі мною 
поганого нічого не сталося, ні з кимось із близьких, а мені сумно. 
Чого, думаю, мені так сумно, чого мені жаль? Чого журба обсідає 
мене звідусіль і все на світі мене вже не тішить? Хіба від того, що 
все на світі не вічне, що все розквітає, а потім в’яне, вмирає і щезає 
назовсім? Що й земля — грудочка в космосі, яка колись розвіється 
пилинками між зорями без жодного сліду? І людина з її великими 
душевними пристрастями й кипіннями — тільки малюсінька ко
машка в безмежному просторі, для якого немає ну ніякогісінького 
значення, чи існувала ця особа на поверхні землі, чи її й зовсім не 
було. І навіщо весь безмежний космос, коли неможливо зрозуміти 
ні ного, ні людину, коли не можна розгадати її долю? Немає твер
дости, немає опори, немає гарантії. І твоє життя — коротка мить у 
вічному обертанні космічного простору. Вряди-годи все повторюєть
ся. Спочатку цеп настрій мене турбував. Думав, може, десь далеко 
хтось із моїх кревних родичів потрапив у біду і я відчуваю її через 
телепатичний зв’язок, проте згодом переконався, що це філософсь
кий сум, і він — про те, що світ влаштований не так, як треба. 
Потім журба минала так само без причини, як і приходила, це не 
впливало на рішення і поведінку, бо не стосувалося реального жит
тя. Я думав про Україну й хотів відгадати зв’язок моєї душі з кос
мічною душею України.

Коли одружився і дружина одного разу зауважила мою журбу й 
почала допитуватися, що зі мною, то я не зумів їй пояснити. Виник
ла підозра, що я закохався в іншу жінку, почала слідкувати за 
мною. Я, бувало, ховав трохи грошей від неї. Зарплату віддавав 
всю, але часом випадало заробити додатково лекціями, за прове
дення семінарів чи отримати гонорар за статтю. Ці гроші потрібні 
були для таємних від неї поїздок на Тернопільщину та Рівненщину 
в організаційних справах нашої підпільної організації. Я не хотів, 
щоб дружина знала про ці поїздки. А вона іноді, прасуючи мої 
штани, знайде в малій кишеньці сховані гроші й думає, що то для



кавалерки. І коли мене заарештували і вона зрозуміла, що я за
ймався політикою і не міняв її на випадкових молодиць, то дуже 
зраділа.

— Тож дружина зрозуміла все правильно?!
— Зрозуміла, що гроші в мене були не для коханок. А щодо 

філософського суму, то він перебуває поза можливостями її спри
йняття, як між іншим, і поза можливостями інших звичайних лю
дей.

Розмову обірвав наглядач, який, проходячи повз школу, гук
нув: “По бараках розійтись! Спати!”



У р о б о ч ій  з о н і

Вірун запропонував мені показати робочу зону.
Із житлової зони через перепускну вахту ми пройшли до робо

чої. Поруч із вахтою — величезна брама для в’їзду і виїзду ван
тажних машин. Метрів за п’ятдесят ще одна — для поїздів. Відра
зу за вахтою — невеликий майдан, від якого розходилися стежки 
вглиб заводу.

Неподалік брами, через яку в’їжджали потяги до зони, починав
ся великий лісосклад, що тягнувся зоною метрів на двісті. Збоку — 
низенький невеликий барак із заводською конторою, де працювали 
і в’язні, і вільнонаймані. Далі був тартак. Потім електростанція, 
ливарня і сушарня. Уздовж правого паркану зони тягнулася довга 
відгороджена колючим дротом смуга землі, на якій в’язні вирощу
вали овочі для адміністрації. Навпроти огорожі стояло два довгих 
бараки — деревообробні цехи. Вони були старі-престарі: колоди в 
стінах давно потріскалися й почорніли, стіни зігнулися, осіли, місця
ми були скріплені поперечними дошками й болтами, і їхні вікна 
опинилися майже на землі. Перед цими цехами стояли величезні 
штабелі пиляного лісоматеріялу, який перетворювали на шафи і 
столи різних форм і розмірів.

Далі по периметру високого дерев’яного паркану і огорожі з 
колючого дроту знаходилися два нові цехи з білої цегли. Стіни 
високі, вікна великі. Порівняно зі старими дерев’яними бараками, 
з яких віяло минулим, ці світилися оптимізмом. Вони немов про
мовляли: ми щойно почали своє життя і призначені для довгого 
майбутнього. Для майбутнього! “Отже, — подумалося мені, — по
літичний концтабір — це не тимчасове явище, а постійне. Якщо 
центральна влада в Москві планує політику і уявляє її в перспек
тиві, то тут є те, що вона має на увазі — справжнє, а не якісь 
пропагандистські бульбашки для замилювання очей мільйонам гро
мадян. Виходить, центральна влада знає, що ідейної єдности со
вітського суспільства не буде, що завжди існуватимуть політичні 
опоненти і вона їх завжди репресуватиме. І це, між іншим, вказує 
на те, що вона представляє не весь народ, а його частину”.

В університеті, вивчаючи революцію, що була в минулому, я 
питав професорів, чи можлива революція в майбутньому. Відповідь 
була одна: неможлива, бо в совітському суспільстві, мовляв, вста
новилася ідейна єдність. Так ось, смію запевнити, — оці два неве



ликі цегляні цехи доводять, що ідейної єдности не буде. Це озна
чає, що професори брехали, що наукова істина для них не є найви
щою цінністю і що вони не стільки вчені, скільки пропагандисти 
провідної партії, речники не об’єктивної істини (як мало би бути!), 
а захисники суб’єктивних інтересів партії. Сумно, що наука пере
стала бути наукою!

У цих нових цехах виробляли ящики для телевізорів та футля
ри для годинників “Зозуля”: дерево різали, стругали, наклеювали 
шпон чи текстурний папір, шліфували, фарбували, полірували до
водили до кондиції вручну і відправляли. Сморід від лаку стояв 
неймовірний. Окремі в’язні носили респіратори, та це не рятувало 
від дерев’яного пилу в суміші з бозна-чим.

Ми з Віруном увійшли до складу готової продукції. До нього 
підходила залізнична колія.

— Усі, хто думає тікати, — промовив Вірун, — приходять сюди 
й дивляться, як меблі зі складу завантажують у вагон, як менти 
перевіряють його, запломбовують, супроводжують за зону, пере
віряють знизу і відправляють геть. Шафи запаковують у ящики 
саме тут. За ними постійно спостерігає комірник. Він — в’язень. 
Завскладом вільнонайманий мордвин, проте він тут не завжди. Пе
реважно під час завантаження вагона. Якщо перед тим запакувати 
людину в шафу, то і при ньому можна ящика з шафою занести до 
вагона.

— А в’язні думають про втечу? — запитую я Віруна.
— Аякже, постійно, — відказує. — Ну, ясна річ, не всі. Але з 

тих, у кого весь строк попереду і строк великий, багато хто хотів би 
втекти. Спроба втечі у такий спосіб була рік-півтора тому. Карні 
злочинці запакували свого “корпша” в ящик з шафою, дали йому 
ніж і пилку-ножівку, але не просвердлили в шафі жодної дірки. 
Шафа зачинилася щільно. Повітря забракло. Він із середини не міг 
пропиляти дірку, бо нізвідки було почати: не було щілини, куди 
можна було встромити кінець ножівки й почати пилять. Коли вагон 
у Потьмі червонопогонники передавали залізничникам, він почав 
стукати й кричати. Відкрили вагон і його витягнули. Втікача засу
дили, добавили три роки й відправили в тюрму, а в складі замінили 
всіх людей. Нові, розбавлені стукачами, не довіряють один одному 
і того з ними поки що не можна домовитися.

— Степане, а ти готовий тікати?
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— Так, звісна річ! Готовий! А ти, Левку?
— Також готовий. Лишень спочатку треба добре вивчити обста

вини. І коли б були шанси на втечу, то я пішов би на це. Степане, 
а коли б ми опинилися на волі, то який план подальших дій ти собі 
уявляєш?

— Підпілля! Уб’ємо міліціонера й заберемо пістоль. З одним 
пістолем легше добути другий і так далі.

— Ти думаєш, що знайшов би сім’ю, яка взялася б нас ховати?
— Знайду!
— Гаразд. Залишимо тему, як і що будемо робити, коли вирве

мося з табору. Подумаймо, як вирватися. Ти вже трохи знаєш лю
дей у зоні. Дуже обережно вивчай людей, що працюють тут на складі 
і придивляйся до інших варіянтів.

Далі ми обійшли механічний цех і зайшли до кузні. Старший 
кремезний чоловік щось грів на горні, а біля ковадла ми побачили 
чоловіка явно зухвалого вигляду. Трохи вищий за середній зріст, 
міцної спортивної будови з великим молотом у руці. Розставивши 
широко ноги, стояв з високо піднятою головою, дивився прямо на 
нас і посміхався. Ми підійшли. Я простягнув руку для привітання, 
дивлюся йому просто в очі з мовчазним запитанням: “Що ти за 
чоловік?” Він не відводить очей і з тією ж прямотою, мабуть, по
вторював щодо мене таке ж запитання.

— Лук’яненко Левко.
— Маменко Олекса, — не відводячи очей, називає себе.
— Ви звідки? — питаю.
— З Донбасу, з Краматорська. А ви?
— З Чернігівщини. А судили у Львові. Важку роботу маєте. 

Такий великий молоток, — показав очима на те, що Олекса тримав 
У РУДІ-

Він ще більше виструнчився і з гордістю каже:
— Це найбільший молоток. І немає тут сильнішого за мене, хто 

міг би гепати, як я!
Коваль розпечене залізо залишив у горні і повернувся до нас.
— Так, — каже, — Олекса добрий молотобійник.
— Ви хочете навчитися ковальства? — питаю Маменка.
— Ні. Я задоволений з того, що цей найбільший молот у моїх 

руках і що ніхто так не може бити, як я. Особливо мені радісно, 
коли йде начальник загону чи кум Агєєв. Я ставлю молот на ковад-
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ло, кладу обидві руки на ручку і зверхньо сміюся над ними: ну, хто 
з них, цих миршавих нікчем здужає зрівнятися зі мною?!

— Який у вас термін ув’язнення?
— Десять років. А у вас?
— П’ятнадцять. Скільки вам ще сидіти?
— Більше ніж відсидів.
— Гаразд, земляче, ще зустрінемося. А поки що бувайте здо

рові!
Ми попрощалися й пішли далі оглядати завод.
Невдовзі я довідався, що і в Краматорську на заводі Маменко 

працював на найбільшому пресі. Він гордо стояв біля величезної 
машинн і радів, що вона слухняно виконує його команди. І хіба це 
не свідчило, що він найкращий на заводі?! На заводську дошку 
пошани, щоправда, не потрапляв з тієї ж причини: дошку формува
ла дирекція, а він її не вважав за розумнішу, дужчу чи кращу за 
себе і коли хтось із них проходив повз його височенний могутній 
прес, він зупнняв його і прямо з високо піднятою головою давав 
йому зрозуміти свою зверхність.

— Скільки платять людям за роботу? — допитуюсь у Віруна.
— У лакофарбувальному цеху — це найшкідливіша робота, 32, 

34 до 36 рублів помісячно. У котельні, сушарні, ливарні платять 
близько ЗО рублів. На всіх інших роботах менше. Проте в цехах 
багато є робіт нормованих. У такому разі можна заробити більше, 
якщо перевиконувати норму. Щоправда, це може бути небезпечно: 
якщо якась дільниця вся перевиконує норму впродовж кількох 
місяців, тоді дирекція заводу підвищує норму виробітку і люди 
змушені робити більше за попередню платню. Норму виробітку на 
заводі мало хто виконує. Начальство карає, якщо виробиш менше 
від 20 відсотків, бо тоді в’язень не покриває свого харчування. Це 
так тепер, бо ще майже 200 зеків взагалі не працює. Коли організа
ційний період мине, тоді, як вважають старі в’язні, примусять ви
конувати всю норму. Ми приїхали в добрий період, який довго три
вати не буде.

Увечері мене викликав начальник загону капітан Головін і запи
тав, чи я не знайшов собі роботи.

— Ні, ще не знайшов, — відповів.
— Ідіть завтра і шукайте.
— Ви так кажете, наче робота потрібна мені і я її хочу шукати. 

Вона мені зовсім не потрібна.
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— Кожен повинен працювати. Ідіть завтра і знайдіть працю! — 
строго мовив Головін.

— Тобто ви говорите, що робота не якась там добровільна, а 
примусова та й годі.

— Так.
— Отже, політичних в’язнів, які потрапили до ув’язнення не за 

дармоїдство, а за політичні переконання, ви хочете перевиховати 
не ідеями, а примусовою працею — нелогічно!

— Ви недооцінюєте значення примусу. Шукайте собі роботу і 
завтра ввечері мені скажете, де б ви хотіли працювати, — відрубав 
він.

Я вийшов з кабінету, розшукав Ігоря Кічака, розповів йому роз
мову з Головіним і спитав:

— А що як просто відмовитися від роботи?
— Краще цього не робити. Якщо ви відмовитеся навідріз, вас за 

будь-що садовитимуть у бур (барак посиленого режиму) і тим са
мим відріжуть від багатьох людей, з якими вам обов’язково по
трібно познайомитися. А якщо підете на роботу, то й на роботі ж 
можна знаходити час для обміну думками.

— Гаразд, пане Ігоре. Бачу, що ви радите мені так, як би й собі 
порадили. А то дехто радить мені діяти так, як сам чогось не хоче 
діяти.

Назавтра ввечері капітан не з ’явився у загоні, а наступного дня 
запропонував мені разом піти до робочої зони.

— Шановний Лук’яненко, — каже Головін, — вам би добре 
було почати працю з електростанції на підвезенні вугілля до паро
вого котла.

— Громадянине капітане, я знайшов роботу в другому цеху на 
підвезенні деталей.

— Ну, ні, на електростанції вам буде краще.
— Знаєте, я вже багато ходив по заводу і бачу, що в другому 

цеху якраз підходяща для мене праця.
— Ні, я думаю, що найбільш підходящою для вас працею буде 

підвезення вугілля. Там після роботи можна завжди в душі помити
ся. Якщо раніше забезпечите котли вугіллям, то можете повертати
ся в житлову зону — вахта пропустить.

— Я вже вирішив, що піду в другий цех.
— Ні, підете на електростанцію.



— Це наказ?
— Так!
— Так навіщо ж ви граєте кумедію в добровільність вибору праці? 

Хто наказав, кадебіст?
— Я наказую! — зі злістю відказав Головін.
— Не вірю. Ви просто берете на себе відповідальність. Що, ка- 

дебісти вирішили запхнути мене на найважчу працю? Ви мені 
скажіть: це написано у справі зі Львова чи тут уже вирішили?

— Вироки доручено виконувати нам.
— Це не відповідь.
— Ми інтелігенцію стараємося привчати до фізичної праці.
— Дякую за відвертість! Оце зовсім інша мова, а то “вибирай, 

вибирай собі працю!” Який у біса “вибирай”, коли в дійсності ви
рішили, що інтелігента треба кинути на найважчу працю. Це тільки 
мене чи кожну інтелігентну людину запрягаєте в подібний хомут?

— У нас тепер загалом індивідуальний підхід.
— Справедливість вимагає однакового підходу до всіх в’язнів.
— Ні, ви тут в колонії різні і до різних людей різний підхід.
— Передайте в такому разі чекісту, що Лук’яненко селянської 

закваски, виріс не в оранжереї, має міцні жили і ніяка робота на 
заводі його не лякає.

Він представив мене старшому зміни, покрутився п’ять хвилин і 
пішов геть.

За зміну потрібно було навантажити, привезти й розвантажити 
дев’ять вагонок вугілля. Два тижні в мене болів кожен м’яз, і я 
смертельно втомлювався. Потім ставало все легше й легше, за місяць 
я втягнувся і вже почувався цілком нормально.



ОСКАРЖЕННЯ ВИРОКУ
Наступних пару днів уперемішку зі знайомствами й цікавими 

розмовами з новими людьми я компонував скаргу Генеральному 
прокуророві СРСР на незаконне засудження.

Засновок скарги: не може бути злочином те, що дозволене зако
ном.

Я розповідав своїм новим друзям, що виступав за вихід України 
зі складу СРСР. Цей юридичний термін в політичній термінології 
називається правом нації на самовизначення.

Право нації на самовизначення становить невід’ємну частину 
марксизму-ленінізму. Право нації на самовизначення становить ча
стину програми Комуністичної партії Радянського Союзу. Право 
нації на самовизначення записане в статті 17 Конституції СРСР у 
такій формулі: “За кожною союзною республікою зберігається пра
во вільного виходу зі складу СРСР”. У статті 14 Конституції у 
УРСР записано: “Українська Радянська Соціялістична Республіка 
зберігає за собою право виходу зі складу СРСР”.

Отже, офіційна ідеологія, політична програма провідної партії і 
державний закон визнають за Україною право вийти з Союзу PCP.

Право без можливості! ним скористатися не є правом. Щоб пра
во було правим, має бути можливість ним скористатися. Не можна 
тлумачити право як відсутність цього права. І про те, що викорис
тання цього права не заборонене, свідчить відсутність у Криміналь
ному кодексі статті, яка б саме за це карала.

У проблемі виходу України із Союзу — важливий міжнародний 
аспект. Проте і його розв’язують на користь права нації на самовиз
начення. З часів стародавнього Риму європейською цивілізацією при
йнята норма: “Qui suo iure utitur, nominem laedit” (Хто користуєть
ся своїм правом, той не зазіхає ні на чиї права). Отже, вихід України 
з Союзу як акт використання нею свого права не зачіпає права жод
ної республіки СРСР, зокрема й Російської Федерації. У моїх діях 
немає іншого наміру, окрім — сприяння виходові України з Союзу. 
Позаяк це дозволено, то в моїх діях і немає складу злочину, звідси 
випливає, що вирок Львівського суду має бути скасований.

Закінчивши скаргу, я віддав її для ознайомлення Кічакові. Він 
уважно її прочитав, прийшов та й каже:

— Ця скарга не звільнить вас, а навпаки, доведе Москві, що вас 
правильно засудили і що вас справді треба тримати за колючим
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дротом. Логічність же вашої аргументації і викриття юридичної 
незаконности вироку тільки посилить в очах московських шовіністів 
небезпечність вашої особи для імперії. Якщо ви пишете для того, 
щоб сказати їм в очі правду, то пишіть. Уміння, а точніше, відвага 
сказати правду в вічі своїм катам, приносить величезну душевну 
радість і наповнює душу гордістю, підносить людину у власних 
очах. Як задля цього пишете, то пишіть. А якщо думаєте за допо
могою цієї скарги зменшити собі кару, то викиньте її на смітник, бо 
не послабить, а посилить вона вам кару.

— Пане Ігоре, — відповідаю йому, — щиро кажучи, я маю надії, 
що мені вдасться добитися перекваліфікації моїх дій зі зради бать
ківщини на антисовітську агітацію. Ваша логіка мене переконує. 
Розум каже, що ви маєте рацію. І все-таки в серці ще ледь жевріє 
надія. Тобто скаргу відішлю.

— Не закон керує, а політична воля. А вона спрямована на роз
ширення імперії, а не на зменшення, тому ви в її очах дуже небез
печна особа.

Державна воля — це правильно, і все-таки є ж право, яке цілком 
на моєму боці. Маючи право на своєму боці, як можна мовчати й не 
спробувати ним скористатися?! І я почав писати скарги в різні ви
сокі інстанції.



який до арешту працював слідчим Перемишлянської районної про
куратури Львівської области. До сьомої зони в Сосновку його при
везли після нас з Віруном і Луцьківим. Так сталося, що Луцьків 
випав з кола людей, з якими ми спілкувалися, тож коли опинився 
Боровннцький у зоні, ми зустрічалися втрьох. За перших стріч 
аналізували причини провалу організації, згадували, хто і як пово
дився на слідстві, не оминули й стукачів та їхні способи влізти в 
довіру, аби витягнути з нас те, що слідчим не вдавалося у кабіне
тах, згадували про застосування хімії, про поведінку на суді, про 
вироки, а головне, зауважили, як же ми піддалися чекістському 
психологічному тискові! Фактично з усіх сімох ніхто свідомо не 
став на шлях зради, але що з того, коли, наприклад, Луцьків по
вірив, що Лук’яненко — американський шпигун, і почав допомага
ти чекістам викривати цього “шпигуна”? Проте різниця між легко
вірністю, недосвідченістю, наївністю, які дали можливість чекістам 
розкопати всю нашу націоналістичну діяльність, і зрадою — вели
ка: перше лікується досвідом, друге перетворює людину на ворога 
самостійницької ідеї.

Боровннцький розповів про зустріч у пересильній в’язниці з 
митрополитом української греко-католицької церкви Йосипом 
Сліпим, одним з найвидатніших синів України XX сторіччя.

Українські політв’язні постійно цікавилися долею цієї видатної 
постаті і радо переповідали будь-які новини з його життя, що дохо
дили до Сосновки. З огляду на проведення Вселенського собору, за 
звільнення митрополита Сліпого виступали Папа Римський Іоанн 
XXIII, президент США Дж. Кеннеді та багато інших видатних осіб 
світу. На початку лютого 1963 року Сліпого після 18 років ув’яз
нення звільнили з концтабору і вислали за межі СРСР. Ми були 
вельми раді, що така висока особа, як митрополит, патріот, багато
річний політв’язень і вельми розумна людина, опинилася у вільно
му світі і тепер послідовно і дипломатично понесе світові наш ук
раїнський національний біль, нашу правду. Кожен з нас ніби підтвер
джував повноваження митрополита Сліпого промовляти до світу 
від імени ув’язнених борців за волю України, від усієї уярмленої 
України.
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Боровницький трохи малював. Йому вдалося накидати чорним 
олівцем на білому аркуші ескізний портрет Йосипа Сліпого, коли 
той лежав горілиць на тюремному ліжкові. Він зобразив його по
стрижену голову, чоло, ніс, губи, підборіддя, вухо... Справді ви
йшов непоганий ескіз, завдяки йому ми і склали собі образ духов
ного отця українців середини XX сторіччя.

А втім цього разу три подільники зібралися не для спогадів, а 
для обговорення методів реалізації однієї ідеї. Суть ідеї така.

Совітський закон дозволяє писати скарги на вироки до судових, 
прокурорських, державних, партійних та інших офіційних органі
зацій. У законі не сказано, що в’язень має право спрямовувати 
заяви і скарги винятково до союзних і республіканських органі
зацій, отже, можна — й на обласний рівень.

Наша справа є яскравим прикладом порушення закону, а саме: 
юридично неправильна кваліфікація наших дій як зрада батьків
щини, коли в наших діях немає жодної ознаки об’єктивної сторони 
зради батьківщини, з перелічених в диспозиції статті 56 КК У PCP. 
Отже, нас покарали не за законом, а з політичних мотивів. Цей 
мотив виявляється у прокурорських відповідях, в яких вони вбача
ють зраду в замахові на територіяльну цілісність СРСР, а це не що 
інше, як визнання СРСР не як союзної, а як унітарної держави. 
Тут виявляється справжня суть російського шовінізму. Російську 
імперію під назвою СРСР вони уявляють як централізовану унітар
ну державу, отже, марксистське положення про право націй на са
мовизначення, підпис СРСР під Статутом ООН 1946 року та підпис 
під Загальною деклярацією прав людини 1948 року і стаття 17 Кон
ституції СРСР про право вільного виходу союзних республік зі 
складу СРСР — це все просто пил в очі закордонним громадянам.

— Слухайте, Левку, Йосипе, — звертається до нас Вірун, — в 
різних установах сидить багато інтелігентних людей з вищою осві
тою, яким за п’ять студентських років у голову напомпували так 
багато промосковської комуністичної демагогії, що люди в неї по
вірили і думають так, як їм казали професори.

— Ви думаєте нашими скаргами й заявами просвітити цих лю
дей? — запитує пан Боровницький.

— Не всі, — відказую, — з тої інтелігенції сексоти й чекісти. 
Думаю, що абсолютна більшість з них порядні й чесні.

— То ти, Левку, думаєш, що нашою заявою можна поставити їх 
на шлях істини? — недовірливо допитувався пан Боровницький.
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— Маю скромнішу надію: хай один із десятьох, що прочитають 
заяву, почне думати про долю України — і то буде добре. Мусимо 
ж ми щось робити задля свободи.

— Я буду шукати з журналів і газет адреси установ, куди можна 
буде посилати, — каже Вірун.

— Йосипе, твоя робота в конторі заводу юрисконсультом дозво
ляє тобі під виглядом заводських паперів писати скарги й заяви. У 
нас зі Степаном на роботі не будеш писати, а ти можеш. Складай 
великі заяви. Візьми за основу і мою скаргу. У ній є непогане об
ґрунтування незаконности вироку. Додай ідейного самостійницько
го змісту.

— Заяви можна підписувати втрьох, — каже Вірун.
— За мною слідкують і не раз заглядають на стіл до паперів. Бо- 

ровннцький — завідувач юридичним відділом швидко може відрізни
ти заводський зміст від не заводського.

— Юзю, — каже Вірун, — наші папери також юридичні. При
кривай заяву іншими паперами.

— Думаю, що й ми зі Степаном можемо тобі трохи допомогти, 
але, Йосипе, мусиш основний об’єм писання взяти на себе.

— Гаразд. Буду писати, — погодився Боровницький.
— І ще, — кажу, — друзі, якщо ми спрямуємо десяток заяв та 

скарг — це краплина в морі. Необхідно виготовлення заяв постави
ти на потік і відіслати сотню!

— Левку, ти за два роки скільки написав?
— Думаю, штук десять.
— Степане, а ти?
— Не більше шести. Мабуть, п’ять штук.
— А чого не більше?
— Бо мета, — кажу, — перегляд справи — видається малодо- 

сяжною, то ж і не хочеться часто писати. У нашому плані інша 
мета — поширення самостійницької ідеї і повідомлення щояк- 
найбільшій кількості українців того факту, що є політичні концта
бори, що в цих концтаборах сидять українські політв’язні, які бо
рються за незалежність України, отже, така боротьба є, вона про
довжується, Україна не змирилася з окупацією.

— Ви думаєте, що коли б ми витворили такий потік, то чекіст 
Литвин його не зупинить? — запитує Боровницький.

— Юзю, ти бачив дошку об’яв? На ній спецчастина пише про 
кожну спрямовану скаргу, — править Вірун. — Та дехто із зеків

101



пише майже щотижня і їх відсилають. А якийсь Шевцов відсилає 
майже щодня.

— Залежить якого змісту, — зауважує Боровницький.
— Якщо Литвин затримуватиме чи не відсилатиме, то підемо до 

нього і вимагатимемо пояснень. На нього писатимемо скарги, — 
оптимістично виголошує Вірун.

— Добре, — кажу, — домовилися. Йосипе, коли відсилаємо 
першу скаргу за трьома підписами?

— Через тиждень.
— Гаразд.
— А тепер, Юзю, розповідай, що пише твоя Ромця? Вона часто 

пише? — перекинувся на іншу тему Вірун.
— Через місяць-півтора. Спочатку писала частіше. Пише, що 

сходила до перукарні і зробила красиву зачіску, — розплився в 
усмішці Боровницький.

— О, — каже, — у неї багаті пишні коси красивого каштанового 
кольору.

— Отже, зробила красиву зачіску, пішла на вечір і мала вели
кий успіх.

— І вона тобі так пише? — перепитав Вірун.
— Так і написала.
— Що ж то за вечір? — питаю Йосипа.
— Не знаю. Вона не уточнила.
— А успіх, — питає Степан, — як треба розуміти?
— В художньому, — втручаюся я, — сенсі, а не в якомусь іншо

му: красива молодиця з красивою зачіскою... мабуть, багато па
рубків запрошувало її до танців.

— Дякую, Левку, що ти це пояснив, — каже Боровницький.
— А ти що іншу думку припускав? — зіронізував Вірун.
— Ну, розумієте, вона дама компанійська і не може обходитися 

без вишуканого львівського товариства. Це товариство патріотичне 
і штовхатиме її ближче до мене, проте, і там є різні люди. Вона 
вихована не в жертовному дусі, а в мене термін аж сім років... 
Левку, а як у тебе справи з дружиною? Я бачив твою Надію кілька 
разів. Мені здається, що вона якась фундаментальна.

— Коли приїхала 1962 року вперше у Сосновку на побачення, 
то переказуючи мені якусь розмову зі співробітниками про скакан
ня в гречку, сказала знамениту фразу: “Не наївся, то й не нали
жешся”. Проте делікатно і непрямо поцікавилася, як би я поста



вився, коли б щось подібне трапилося. Я повторив те, що сказав у 
Львові на побаченні в слідчому ізоляторі КДБ, коли прощалися 
перед етапом востаннє: або тримайся чесно, або бери розлучення, 
але не забруднюй наші стосунки... Я не прощу. Хоч, правду кажу
чи, вимовити слово “бери розлучення” було зовсім нелегко, бо, окрім 
того, що я її люблю, з плином часу все більше бачу в ній опору, а не 
в рідних. Жінка — це не лише супутник чоловікові по життю, як 
моя, — то ще й зв’язкова ланка між мною та Галичиною з її патрі
отичними настроями. А коли, буває, задумуюся над майбутнім, то 
переді мною постають дві різні дороги, не одна. Вона держиться 
мене з любові і сільської моральної засади, а ідею самостійної Ук
раїни вона бачить тільки у моїй душі, а не у своїй. Що буде далі, 
побачимо.

— Котра година? Мабуть, уже обід, бо зеки починають виходи
ти з бараків, — кинувся Вірун.

— Судячи з моєї глибокої ямки в шлунку, вже час обідати, — 
підхопив Боровницький і собі.

— А двері їдальні ще не відчинили, — зауважую я.
— Та нічого. їх уже, напевно, відімкнули з середини, — бадьо

ро заперечив Вірун.
Вірун підхопився на ноги.
— А як з наказом ходити до їдальні загонами? — осадив його 

Боровницький.
Сьогодні неділя, і менти в неділю часом трохи попускають. Шнир 

частину загону приведе нібито організовано, а інша частина при
строюється до загону в дорозі або вливається в чергу перед їдаль
нею, або в самій їдальні. Коломитцев і Агєєв зазвичай у неділю не 
приходять у зону, менти в своїй кімнаті із задоволенням грають у 
доміно. Забити “козла” їм буває важливіше, ніж супроводжувати 
нас від бараків до їдальні.

Тим часом ми взяли алюмінієві миски і стали в чергу за супом.
— Залежить від ДПНК (черговий помічник начальника ко

лонії), — переконує Вірун. — Є собаки, що й самі не сидять спокійно 
і ментам не дають посидіти. Самі злі, нацьковують ментів на нас, і 
ті бігають по зоні й присікуються до всякого, хто попадається на 
очі: то куртка застібнута не на всі ґудзики, то волосся на голові вже 
понад два сантиметри, то чого зібралися більше трьох, то чого весе
ло смієтеся — що життя, мовляв, вам тут таке солодке? Нічого. 
Прикрутимо, застогнете.



— Друзі, — втручаюся я, — констатуємо факт: комуністична 
система виховала людей навпаки. Нормальна людина радіє, коли 
бачить когось радісним, у них чиясь веселість викликає ненависть і 
зло. Це характерно для сатани: сатані весело, коли людині боляче, 
і йому боляче, коли людині весело. Це полегшує нашу боротьбу 
проти імперії, бо робить нашими союзниками все гуманне людство. 
Таким чином наша самостійницька програма опирається на загаль
нолюдське тло, і з національної української проблеми перетворюється 
в частину загальнолюдської проблеми боротьби проти зла і неспра
ведливости.

В історичному плані це нове явище. Дивітеся: наша перша у XX сто
річчі національно-визвольна війна була нашою національною спра
вою. Дух часу імперський. Імперіями були Англія, Франція. Німеч
чина прагнула стати імперією. Імперія — нормальне політико-пра- 
вове явище. Тому великі держави не хотіли допомагати українцям 
вийти з-під влади московської імперії. І московським шовіністам 
удалося під новими гаслами і новими державними символами при
душити УНР і зберегти імперію.

У час Другій світовій війни український національно-визволь
ний рух не мав шансів на перемогу, бо світ чітко поділився на два 
надпотужні блоки: німецьку і московсько-англо-американську коа
ліцію. На тлі цих гігантів українські національно-визвольні сили 
були явно недостатні, щоб вивести Україну з-під влади Москви — 
основну складову московсько-англо-американського блоку. Дух на
ціоналізму, що став політичною прикметою нашого часу, хоч і був 
активізований Другою світовою війною, все-таки в час боротьби 
ОУН-УПА не міг сягнути в Україну з заходу конкретною допомо
гою УПА крізь московську імперську залізну завісу.

Друзі погоджувалися з моїми судженнями.
Черга наближалася до вікна з потравою. Ми з мисками, повни

ми супу, сіли за стіл. Переважно суп бував літеплий, а цього разу 
не встиг прочахнути і обпікав губи. У ньому були подрібнені ячні 
крупи (січка) і кілька кусочків картоплі. Жодного натяку на жир 
чи якусь приправу. Ми з Віруном поколотили юшку в мисках, вку
сили хліба й повільно почали жувати. Боровницький підніс ложку 
до рота, скривився та й вилив назад.

— Бурда. Пійло. Та хоч би крупів було більше, а то на всю 
миску три-чотири ложки, а решта — сива вода!

— Що, Юзю, — питаю, — не лізе?



— Не лізе. За кого вони нас мають?! Та люди для телят кращу 
бурду варять! А ми ще маемо працювати.

— Іж, — радить Вірун, — бо ж у тумбочках тільки олія, більше 
нічого немає.

— Здається, на другу страву — локшина. З ’їм локшину, залишу 
трохи хліба і в бараці закушу з олією, — скривився Боровницький.

— Першу страву, — кажу, — треба їсти, бо шлунок зіпсуєш.
— Його швидше зіпсуєш таким телячим пійлом, — не погоджу

вався Боровницький.
— Уже б пора звикнути.
— Як можна звикнути людині до нелюдських, а свинячих харчів?!
— Голод привчає.
— Юзю, не звертай уваги на те, що їси, — править своєї Вірун. — 

Ми з Левком часто ходимо в їдальню разом, за розмовою не по
мічаємо, що їли, виходимо з їдальні й питаємо один одного, що 
було на перше, бо з ’їли механічно.

— Я не звик так ставитися до їжі, — протягнув розчаровано 
Боровницький.

— Голод привчить.
Коли ми вийшли з їдальні, я розповів друзям епізод, який на

вчив мене їсти все, що може перетравити людський шлунок.
Наприкінці 1944 року мене мобілізували до Червоної Армії. Взим

ку 1945 року привезли до Житомира до 93-го піхотного полку і 
почали готувати до війни. Дали п’ятикілограмовий автомат ППШ, 
кілограмів десять набоїв, і цілий день зранку до вечора — біг, 
стрільби, лягай, поповзом, короткими перебіжками вперед, наступ, 
відступ... Приводять роту на вечерю, дають у картонній мисці трошки 
жовтого ріденького горохового пюре.

Хтось гучно мовив: “Дрисня!”
Справді жовте ріденьке горохове пюре геть нагадувало дитячу 

біду. Слово “дрисня” зачепило мене якось надто гостро. Я не міг 
піднести до рота жодної ложки і встав із-за столу, не ївши. З ’їв 
лишень пайку хліба з коричневою бурдою, яку чомусь називали 
чаєм. Від півночі до снідання кишки бурчали. На другий і третій 
вечір було те ж пюре. Я не їв. Кишки бурчали, ніби переверталися 
в животі, трохи поболювали і просили їсти. На четвертий вечір я 
витіснив із голови неприємне слово і з ’їв пюре. Згодом розсмакував 
і тепер вважаю за одну з кращих страв.



— Це ж не життя. Це існування на межі голоду. І вони, шляк би 
їх трафив, опускають нас на такий тваринний рівень! — не вгавав 
Боровницький.

— Що ж, стараймося бути людьми і на тому рівні!

*  *  *

Узимку короткі дні і довгі ночі. Коли йшли на вечерю, надворі 
було темно, хоч око виколи. І тільки жовтуваті електричні лампоч
ки на поодиноких високих стовпах освітлювали трап до їдальні. 
Повечеряли, і невеликим гуртом подалися в кінець бараків.

— Заспіваймо! — запропонував Кравчук.
Ідея всім сподобалася.
Стали колом поодаль крайнього барака. Віяв холодний вітер, і 

час від часу сніжинки били в обличчя та залітали за комір. Ми 
щулилися. Ставали боком до вітру, підіймали тоненькі вузенькі 
ковніри куфайок та бушлатів, обтягували поли тугіше навколо себе, 
ближче тулилися один до одного й співали:

Ой чути, чути — гармати били,
Ой чути, чути, як ревуть.

Там битим шляхом за Україну 
Січові стрільці в бій ідуть.
Прощає мати свою дитину,
Прощає брат свою сестру,
Сам в ід ’їжджає на війну.

Співали “їхав козак на війноньку”, “Гей хлопці-молодці, сідай
те на коні...” І пісні об’єднували нас у щось могутнє, одне-єдине. 
І відступав колючий дріт. І були ми у своїй країні десь там на волі, 
над Дніпром.



були трохи далі, в іншому ряді. Познайомилися в день мого при
буття. Він підійшов до мене, привітно простягнув руку для при
вітання, та згодом відійшов від гурту. Ми все придивлялися один 
до одного. Було йому років за сорок, вище середнього зросту, з 
квадратними плечима й міцними руками. На тлі багатьох звичай
них облич мешканців секції його обличчя різко виділялося якоюсь 
жорстокою впевненістю. Чітко окреслене підборіддя, губи, роздуті 
ніздрі, глибоко сховані очі, що виблискували двома гострими про
менями, надавали йому вигляду пильного месника, що постійно 
шукає ворогів і в будь-яку хвилину ладен скраяти їх на капусту.

Я відірвався від листа, який було тримав у руці, здалеку вдив
лявся в це обличчя. “Цікаво, ким він був у підпіллі?” — подума
лось. Відразу ж відповідь прийшла сама: у службі безпеки. Допи
тував “ворогів народу”. Не заздрю тим, хто потрапляв до його рук. 
Агей, це ж чудовий експонат, натура для художника, який хотів би 
намалювати картину жорстокого бою: все тіло вояка — крицева 
пружина, з&тиснута зброя в руках, а постать несеться вперед. Шия 
витягнута, зуби зціплені, безстрашний погляд пронизує ворога, і 
енергія всієї душі гострою стрілою спрямована туди, де має протя
ти ворога гостра шабля. Тим часом, розповідаючи по-дружньому 
щось про себе, називав себе пестливим ім’ям — Микольця. І вза
галі у його манері говорити не було ні надмірної твердости, ні най
меншої жорстокости. У чому річ? Звідки такий контраст? А може, 
він свідомо намагається лагідною мовою пом’якшити суворість сво
го обличчя?

Столяр відчув мій погляд на собі і глянув на мене. Встав з ліжка, 
підійшов, звернувся до мене й до Кічака, що неподалік лежачи 
читав щось:

— Ходімте вже в бік їдальні. Надворі не холодно. Подихаємо 
свіжим повітрям, заки потихеньку дійдемо і настане час обіду.

Ми взяли ложки й горнятка і втрьох вийшли з барака. У тому ж 
напрямку з різних бараків повільно просувалися чорні фігури в’язнів 
по одному, по два, по три.

— Пане Левку, — звернувся до мене Столяр, — розкажіть щось 
про свою сім’ю чи родичів.
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Дорогою я розповідав їм дещо про своїх батьків, братів, дружи
ну. В їдальні влилися в загальну чергу, і я припинив сімейні роз
повіді.

По обіді Кічак попрощався й пішов. А Столяр звернувся до 
мене: “Пане Левку, хотів би з вами побалакати. Якщо не маєте 
чогось термінового, то, може, прогуляємось?”

— Я не проти. Навіть навпаки: хотів би з вами ближче позна
йомитися.

Столяр почав:
— Знаєте, серед тих людей, що в секції барака, не менше чверті 

так чи сяк пов’язані з кумом, і вони доносять йому те, що ви гово
рите. Будьте обережні.

— Добре, я буду обережний, але скажіть, будь ласка, які такі 
слова ви чули від мене, які не треба було казати?

— Ви не кажете жодного такого речення, яке можна розцінити 
як антисовітське, але з вашої мови постає непокірна людина. Ваш 
настрій для них небезпечний. Влада всіх нас залякала, а ваша пове
дінка і ваша мова зменшує в нас страх. Ваш приклад може зменши
ти нашу покірність, а цього вони не схочуть допустити.

— У мене є добре виправдання: ви майже всі старші за мене, 
маєте більший життєвий досвід і впливати можу не я на вас, а ви на 
мене.

— Це формально. Вже вся зона знає, що ви юрист, адвокат і вам 
не 20 років, а 35.

— Не 35, а 32.
— Однаково. Ви досягнули того віку, коли між вами і старшими 

на десять чи двадцять років встановлюються взаємини не як між 
батьком і сином, а як між рівними, причому як в побуті, так на 
роботі, так у політиці. Будьте обережні — навіщо вам давати пожи
ву стукачам.

— Як же уникнути?
— Не гомоніть у присутності незнайомих людей.
— Та майже всі в’язні мені ще незнайомі.
— Балакайте з тими, з ким уже познайомилися і знайте, що 

вони наші порядні люди.
— А коли підходять незнайомі, щоб познайомитися й побалака

ти — як бути? Адже вони можуть бути чесними людьми і підходити 
зі звичайної людської цікавості!?



— Вони можуть бути щирі й порядні люди, але все, що ви їм 
оповісте, вони перекажуть своїм друзям, а ті — своїм, і так усі ваші 
слова розповзуться дуже швидко по всій зоні, потраплять стукачам 
до вух, і вони перекажуть чекісту та ще й добавлять від себе, при
чому добавлять таке, що вам нашкодить.

— Ну що тут може нашкодити?
— Е... багато що. І в одному концтаборі в’язні живуть зовсім 

по-різному: до одних менти присікуються за будь-які дрібниці, дра
тують і фактично тримають у постійному нервовому напруженні, а 
дрібні порушення режиму інших в’язнів недобачають і дають їм 
спокійно жити.

— Я ненавиджу стукачів як таких, але не хочу їх боятися. А втім, 
пане Миколо, буде про це. Краще розкажіть, за що вас судили.

Пан Столяр охоче погодився розповісти мені про себе.
— Я сам з Волині, з села Іванівки. У батьків нас було п’ятеро: 

троє хлопців і двоє дівчат. Батько не брали участі у боротьбі за 
незалежність у 1917—1920-х роках. їх і кликали, а вони не пішли. 
Просто тоді не вистачало національної свідомости, а коли війна 
скінчилася і настала доба обдумування її змісту і причин поразки, 
ось тоді батько і зрозуміли, що треба було йти захищати Українсь
ку Народну Республіку. У селі з ’явився новий священик. Казали, 
що він був офіцером армії УНР і родом чи то з Донецької чи з 
Дніпропетровської области. У всякому разі акцент у нього був 
східняцький. Він дуже добре ставився до прихожан: майже не брав 
плати за хрещення немовлят та інші ритуали і старався у всьому 
допомагати селянам. Його полюбили, коли він запропонував пере
вести церковний приход на автокефалію, то жодна душа не протес
тувала. У церкві службу Божу він поєднував з патріотичним вихо
ванням: у дні народження Шевченка, Лесі Українки, Франка та 
інших великих українців у церкві ґрунтовно розповідав про їхнє 
життя і творчість. Часто доручав комусь із молодих вивчити напа
м’ять якийсь вірш чи уривок з твору і проілюструвати прикладом 
його розповідь. Це були чудові уроки патріотичного виховання. 
Тато після кожної такої служби Божої згадували про сімнадцяті- 
двадцяті роки, скрутно зітхали й казали: “І чого я тоді не пішов 
захищати українську державу?!”

А мати, бувало, повторювали своє: “Тебе могли вбити. Ми б не 
побралися і не було б у нас п’ятірко таких гарних діточок!” “Діто-



чок, — відповідали їй, — завжди є кому робити, а ось захищати 
рідний край не кожен хоче.”

Таке виховання, зі слів Столяра, зробило дітей патріотами, особ
ливо Дмитра і Степана, вони немовби взяли на себе обов’язок ви
правити отой батьківський гріх перед Україною. Микола, старший 
з хлопців, працював на полі. За німців одружився. Назбирали всією 
родиною грошей і збудували для нього хату. Батько не хотіли пус
кати його в політику, тож він тримався трохи осторонь цієї теми. 
Брати Дмитро і Степан ще за німців пішли в УПА. Вони то були в 
лісі, то додому поверталися. Там брати проходили військовий вишкіл. 
Часом йшли рейдом кудись далеко і довго не вертали в свій ліс. 
Микола знав місце їхнього постою. Іноді носив їм щось попоїсти, а 
частіше розповідав їхньому командирові про обставини в селі. Його 
теж тягнуло до них і до зброї, але далі дрібних послуг діло не 
йшло.

В однім бою проти німців десь під Дерманню Степана поранили. 
Розривна куля понівечила йому бік. Через повстанський зв’язок 
про це переказали батькові. Микола поїхав лісами, знайшов хату, в 
якій його таємно тримали, і привіз додому. Власне кажучи, не до
дому, а в лісову криївку, що була неподалік від села. Знайшли 
знайомого хірурга, зав’язали йому очі і привезли до однієї надійної 
хати, куди пререправили і Степана. Хірург щось відрізав, щось 
промив і почистив, щось пришив і порадив, як доглядати. До гос
подині цієї хати він привіз і молодшу сестру Орисю на допомогу. 
Тижнів за два у брата все загоїлося і він прийшов додому. Побув 
трохи та й повернувся знову до своєї сотні.

А Орися, яка спочатку боялася крові, виявилася вельми кмітли
вою медичною помічницею. Степан розповів це сотникові, і коли 
десь за місяць одному стрільцеві скалками гранати подзьобало все 
стегно, він попросив Орисю допомогти. Орися взяла пінцета і яко
гось гачка для в’язання чи вишивання, пляшку самогонки-перваку, 
чайник з водою і пішла до пораненого. Стрілець був дуже молодий 
і непитущий. Вона примусила його випити цілу склянку перваку і 
закип’ятила воду. Коли самогонний спирт геть чисто розібрав хлопця, 
поклала його на траву ниць, відмочила присохлу кров та пошар
пані штани і повиколупувала всі скалки. П’яний стрілець відчував 
глухий біль від її колупання в стегні. Стогнав, мляво зойкав, але не 
кричав. Потім самогонкою промила свіжі рани, устелила їх чистим 
подорожником, обв’язала і лишила відпочивати.
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Днів п’ять доглядала. Стрілець трохи помучився і через тиж
день був знову в сотні. Орися відчула в лікуванні повстанців своє 
покликання. Почала читати якісь медичні книжки, розпитувала в 
сільських знахарів про лікування. А Микола ще більше любив свою 
сестру і пишався нею.

Настав 1944 рік. Німецька окупація змінилася московською. 
Сотня тепер воювала супроти більшовицьких окупантів. Орися далі 
лікувала поранених.

Одного разу в листопаді 1944 року три автомобілі совітських 
червонопогонників наткнулися на сотню УПА. Сотня чесонула по 
автомобілях. Вони зупинилися. З кузовів посипалися додолу сол
дати, але сотня густим вогнем скорострілів і автоматів скосила їх. 
Потім забрала ворожу зброю та інші трофеї, забрала свого одного 
пораненого й прийшла до лісу. З енкавеесівського загону кільком 
удалося вислизнути з бою живими. Вони добралися до своїх і про 
все розповіли. Районний гарнізон прислав роту для прочісування 
навколишніх сіл та перевірки місця бою. А Орися спочатку допомог
ла пораненому повстанцеві, а потім пішла до місця розбитого со
вітського загону і стала допомагати пораненим ворогам. Дівчині їх 
було шкода. Хоч і вороги, але ж люди. Та й не з власної волі вони 
прийшли сюди з глибин Росії, гадала вона. Котрий уже помер, той 
помер, але пораненим слід допомогти. І вона взялася надавати першу 
медичну допомогу: обмивала рани, зупиняла кров, перев’язувала.

Низьке осіннє сонце хилилося до обрію, поволі згущуючи сутін
ки. У цей момент рота совітських солдат на п’ятьох автомобілях 
принеслася до місця бою. Зіскочили з машнн. Розсипалися в роз- 
стрільну і пішли вперед. Орися, що нахилившись перев’язувала 
рану, підвелася і стала кликати військового санітара собі на допо
могу. До неї підскочив командир роти і, націливши пістоль на неї, 
гаркнув: “Руки догори!”

Орися остовпіла від подиву. Підняла руки, проте, турбуючись 
про пораненого, який лежав біля її ніг, каже командирові: “Мені 
потрібен пластир і бинт, щоб перев’язати вашого пораненого”.

Командир роти закричав: “Нічого не знаю! Сержант Іванов, взяти 
під варту цю жінку! В машину!” Сержант (до Орисі): “Уперед! До 
авта!” “Та ж вашого пораненого потрібно негайно перев’язати!” — 
каже йому дівчина. “Візьми руки назад і вперед до першого авто
мобіля! Тобі не вдасться нас обдурити! — заговорюєш тут зуби!” — 
визвірився той. Та Орися не здавалася: “Ваш солдат помре, якщо



його не перев’язати — зійде кров’ю!” Сержант відрубав: “Це не 
твоя справа. Командир наказав, отже треба виконувати його наказ, 
а не думати!”

її посадили до кузова автомобіля і поставили двох солдат для 
охорони. Рота обстежила місце бою. За годину поховала мертвих у 
спільній могилі, поранених склали на солому в кузові, залишили 
взвод вартувати підбиті автомобілі й поїхали до гарнізону. Цілу 
ніч дівчину мордували, допитуючись про повстанців, зв’язки, про 
братів. Вона не признавалася. Тоді її перевели до тюрми і там про
довжували слідство понад місяць. Вже прийшла зима. Земля за
мерзла, і грудки покрилися снігом. Вона нічого їм не сказала.

— А звідки це відомо? — запитую я Миколу Столяра.
— Коли б розповіла те, що знала, це було б видно по діях совітів, 

а дій у тих місцях, про які Орися знала, з боку совітів не було.
Микола Столяр, зітхнувши, розповідав, що було далі:
— Тоді вони вчинили останню слідчу дію: зв’язали мотузком їй 

ноги, прив’язали до воза і потягнули селом. Земля замерзла і утво
рилися тверді грудки. Лежав свіжий тонесенький сніг. Коли вони 
сестру потягнули, ноги її виявилися значно вище від голови, спідниця 
зсунулася на поперек і оголила ноги, голова її стукалася об грудки 
землі. Казали люди, хто бачив, що вона повертала голову, щоб не 
битися об грудки губами, носом. Від болю та холоду, плакала, зой
кала. Намагалася допомогти собі руками. Захистити обличчя від 
ударів, але коні смикали віз, він сіпав Орисині ноги, і всю її сіпа
ло, того рука рідко потрапляла між землею й головою. Два москалі 
сиділи на возі, а кілька йшло поруч. Вони дивилися, як вона звива
лася всім тілом, розмахувала руками в надії захистити обличчя від 
ударів об гострі грудки землі, й сміялися. Час від часу зупинялися 
й питали її, чи не розповість про бандерівців. Вона вичавлювала з 
себе “не знаю”, і вони знову її волочили. Якась гостра грудка про
била її щоку і розірвала губу (у грудці, мабуть, був гострий камі
нець чи, може, кусок дроту). Вона зойкнула, закричала — услід за 
нею поточилася вузенька червона стрічка. Кати зупинилися знову. 
Спитали, чи не хоче вона признатися. Вона нічого не відповіла. 
Либонь, вже була непритомна. Тоді вони зняли з неї спідницю, 
рейтузи й інший одяг і поволочили далі вулицями села геть голою. 
Розповідали, що нижче пояса тіло було вкрите великими синцями. 
В час волочіння ця частина тіла не билася об землю, отже, це були



сліди нічних катувань. Поступово вся кров її зійшла в ту червону 
смужку, що тягнулася за її спотвореним обличчям і довгою русою 
косою, що перетворилася в брудний чорний кінський хвіст.

— О, Господи! Я так щиро, так глибоко любив свою сестричку, 
свою Орисечку! — губи Столяра затремтіли. Горло здавив клубок. 
Він змовк. І великі-великі сльозини одна за одною покотилися по 
щоках і впали на чорний бушлат.

Минула хвилина-друга. Ми йшли мовчки.
— Пробачте, Левку, — не можу забути сестру.
Все ж він розповів цю історію до кінця. Знівечене голе її тіло 

москалі поклали біля сільради і встановили поодаль приховану варту. 
Сподівалися, що хтось доповість братам-повстанцям, вони прийдуть 
сюди і москалі їх тут зловлять. Полювали вже й на Миколу. Він від 
мобілізації ухилявся за допомогою фальшивих довідок, але останні 
місяці не вельми на них покладався і більше ховався. У час остан
ньої акції і мордування сестри також не був удома.

Мертва Орися лежала біля сільради три доби. Від своїх людей 
брати знали, де засіли москалі. Прийшла сотня, тихенько вночі їх 
оточила, закидала гранатами і перебила всіх до одного. Сотник 
поставив залоги на околицях села в ярах, в кущах і за деревами. 
Скликали всіх селян і зі священиком поховали сестру по-людсь- 
ки. Микола довідався про смерть сестри на п’ятий день після по
ховання.

Я плюнув на все своє господарство, попрощався з дружиною, 
пішов до братів у ліс, попросив у сотника карабіна і поклявся пе
ред сотнею, братами й Господом Богом безжально стріляти, давити 
й нищити цих московських звірюг, що лишень образ мають людсь
кий, а насправді — найогидніші виплоди сатани. Це не люди. Це 
щось чорне, жорстоке, бездушне, садистське.

— Ну, як можна було таке молоденьке вродливе обличчя, як 
було в моєї Орисі, — вигукнув він, — товкти об холодні засніжені 
грудки твердої землі, товкти аж доти, доки не розірвали його і не 
виточили всю її кров?! Як можна!!! Ну, як винувата, застрільте, 
але як же можна так знущатися?! Ні, вони — нелюди. їх треба 
вбивати як блощиць. І я їх убивав! Жаль, що наша християнська 
Волинь через свою набожність намагалася вбивати найменше і вби
вала тільки тоді, коли виходу іншого не було. Це скоротило мос
ковські жертви в десятки разів — ось чого мені жаль. Я помстився 
за кривду України, за мою любу Орисю. Може соромно казати, але



з роками я поступово збайдужів до своєї дружини. Може, що в нас 
не було дітей, а може, що з дружиною пов’язує чоловіка любов, а з 
сестрою — кровна спорідненість. Жінки часто покидають чоловіків- 
в’язнів, а сестри не відмовляються від братів. І образ Орисі ось уже 
півтора десятка років перед моїм зором не блідне і не згладжуєть
ся, а стоїть яскравий, живий і такий же любий і дорогий, як і в час 
нашої останньої зустрічі. Зрідка вона снилася мені. І здавалося 
вона вдячна, що я помстився за її смерть, і що не забуваю її.

Ну, а взяли мене пораненим дуже далеко від рідних місць, а 
втім, москалі не знають і сотої долі того, що я зробив. Сподіваюся, 
пан Левко, не перекаже їм цю мою сповідь.

— Дякую за довіру. Я на боці українського народу, а не на боці 
московської імперії. Я вас майже не знаю, але повірив у щирість 
вашої розповіді. І я запам’ятаю її назавжди. Проте ви почали роз
мову з поради бути обережним і остерігатися стукачів, а самі стоїте 
на шляху безоглядної боротьби. Як це пояснюєте?

— Треба зберегти себе для боротьби там, в Україні, а не згинути 
тут, в заколюченій кошарі.

— Ви давно знаєте Кічака? А Юрківа?
— Знаю. Обоє наші чесні люди.
— їм можна вірити на сто відсотків?
— На сто відсотків ви й собі не можете вірити, бо не знаєте, як 

поведетеся в якихось несподіваних обставинах.
— Ви маєте на увазі, що всяку людину можна обдурити, що не 

можна досягнути такого рівня, коли б не дався обдурити. Я маю на 
увазі не це. Маю на увазі свідому політичну лінію, а не момент, 
коли хтось може перехитрити, коли людина може спіткнутися.

— Ті хлопці політично до кінця наші й чесні. — 3 неприхованим 
захопленням твердо сказав Столяр.

+ *  *

Ми повернулися до барака. Майже посередині стояв прямокут
ний довгий стіл і пообіч — дві лавки. Я взяв із тумбочки журнал, 
сів за стіл і відкрив палітурку. Очі ковзнули по текстові, та я не 
бачив його. Перед очима стояла жива картина мордувань тієї гар
ної вісімнадцятирічної Столяр Орисі.

Подібну історію десь приблизно 1960 року розповідав мені в 
селі Пітричі Краснянського району на Львівщині Володимир Ку-
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манський. З тією різницею, що волочили не за возом, а за саньми, 
і не дівчину, а хлопця-повстанця. І, мабуть, таких випадків було 
багато в Західній Україні. Як розуміти це? Що з позицій держави 
відбувалося?

Жорстоке мордування повстанців на очах усього села мало б 
викликати у селян ненависть до катів і штовхати їх до лісу. І справді 
це змусило не одного чоловіка покинути хату й піти до тих же 
повстанців.

Влада це знала. Чого ж вона розвивала ненависть, замість нама
гатися викликати до себе симпатії? Мабуть, вона вважає, що їй 
більше корнети зі страху людей, аніж з їхніх симпатій, тим-то цими 
дикунськими методами і прагне залякати, паралізувати волю. Якщо 
москалі так чинять не через свою дикунську природу, а внаслідок 
науково обґрунтованих знань психології людей, то їхній метод є 
яскравою відповіддю на те, що важливіше для правителя: симпатії 
чи покора підлеглих?

Якщо симпатії до влади в умовах відсутності! демократичних 
виборів практично нічого їй не дають, то страх приносить величез
ну практичну користь, бо утримує абсолютну більшість людей у 
покорі. З цього й випливає логічне — дикунська жорстокість ви
правдана. Що ж може послабити її дію? Послабити саму московсь
ку владу? Далебі, узалежнення влади від народу, тобто демокра
тія.



ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
Повернувшись після снідання до барака, я звернув увагу на 

“Правила утримання в’язнів”, приклеєних до одного із квадратних 
стовпів. Правила описували, як в’язні повинні дотримуватися ден
ного розкладу в житловій і робочій зонах, як ставитися до держав
ного майна, начальників тощо.

Я вже дочитував ці правила, аж нагодився капітан Головін і став 
поруч. Я повернувся до нього.

— Лук’яненко, чого ви не здоровкаєтеся?
— Ви до мене підійшли, а не я до вас. За українським звичаєм 

здоровкається першим той, хто підходить. Хіба в Мордовії не так?
— Я не знаю, як у Мордовії, бо я не мордвин, я рускнй. Але вас 

правила режиму зобов’язують здоровкатися першими. Не поздо
ровкавшись до мене, ви порушили правила режиму. Позаяк ви но
вачок, то я не буду вас карати, але попереджую, щоб ви не легкова
жили своїми обов’язками.

— Громадянине начальнику загону, ви вимагаєте дотримуватися 
правил, які не є законним юридичним документом.

— Як так?
— Погляньте, ці правила невідомо хто затвердив і немає проку

рорського погодження. Будь-який документ, щоб стати норматив
ним актом, повинен мати відповідні реквізити. До них належить 
обов’язкові зазначення, хто ухвалив постанову, хто з прокурорів 
санкціонував її, номер постанови і дати ухвалення і санкціонуван
ня постанови. Тут цього нічого немає і тому цей текст не є норма
тивним документом, а отже, нікого ні до чого він не зобов’язує.

— Лук’яненко, ви багато знаєте!
— Не багато. Це мінімум з такої галузі права як адміністративне.
— Краще придивляйтеся, як інші себе ведуть, та й самі так по

водьтеся — менше клопоту матимете.
— У таборі повинна бути законність, а ви мені вказуєте на пра

вила, які самі є не законні.
У секції в різних місцях сиділо душ тридцять в’язнів. Вони уважно 

слухали цей діалог. На останніх моїх словах засміялися і хтось каже:
— В ГУЛАЗі закон — тайга, а прокурор — ведмідь.
Я повернувся у бік того, хто це сказав:
— Що це означає?
— А те означає, що начальник зони що хоче, те й робить із в’яз

нями, а прокурор заодно з ним.
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— Але ж ви всі кажете, що тепер не той лад, що був п’ять років 
тому. Чи ви не вірите в серйозність змін у бік законності?

— Ведмідь є ведмідь, — кинув хтось із гурту. — Від того що 
звір сховав пазурі, він не перестав бути звіром. Доки йому ніщо не 
загрожує, він може їх не показувати, та тільки з’явиться загроза, 
знову покаже.

— Що ви думаєте зараз робити? — поцікавився Головін.
— Писати скаргу на незаконність вироку, — відповів я.
— Вам же розстріл замінили на 15 років і ви ще не задоволені! 

Що ви ще хочете? — здивувався капітан.
— Хоче, щоб повернули смертну кару. Хихикнув хтось із даль

нього кутка.
— Те, що я робив, загалом не має ознак злочину, — відказую.
— То ви вважаєте себе зовсім не винуватим? — витріщився на 

мене Головін.
— З точки зору закону я зовсім не винуватий, ну а з огляду на 

практику перебільшеного(тобто незаконного) засудження, макси
мум, що можна побачити в моїх діях, це антирадянську агітацію і 
пропаганду, а не зраду батьківщині. Між іншим я це на суді й 
сказав, а секретарка перекрутила і записала, нібито я визнав свою 
вину за статтею 56 про зраду батьківщини.

— Що ж, можете писати. Закон вам це дозволяє.
— Пишіть, кидайте у скриньку, кум витягне зі скриньки, — 

залунало з гурту, — кине в піч, а вам пришле відповідь від імени 
того, кому напишете.

— Ну, та ви що! Усі скарги ми відправляємо за призначенням, — 
обурено протягнув Головін.

— Відправляєте туди, куди заадресовані чи куди ви вважаєте за 
потрібне?

— Відповідно до закону. Якщо скаржник не знає, який орган має 
розглядати тему його скарги, то закон дає адміністрації право спря
мувати скаргу не туди, куди скаржник заадресував, а до того органу, 
в компетенцію якого входить розгляд теми скарги, — пояснив той.

— Я не збираюся миритися з незаконним вироком.
— Багато хто із нас на початку ув’язнення не вірив, що дове

деться сидіти весь строк, — озвалися з кутка.
— Можете писати, — сказав Головін. — А у п’ятницю сходіть у 

робочу зону, познайомтеся з виробництвом, пригляньтесь і знайдіть 
собі працю.

Повернувся і пішов до свого кабінету.



ДЕКАЛОГ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТА
— Друже Ігоре, минулого разу в розмові про оскарження мого 

вироку ви сказали, що відвертість скарги оголює мене перед вла
дою і не залишає можливості! прикинутися лояльним до влади і 
тому, мовляв, мені нічого йти в підпілля. Що ви мали на увазі? Про 
яке підпілля ви говорите?

— Тут багато є наших добрих хлопців, які намагаються якнай
глибше приховати свої націоналістичні прагнення. Вони сподіва
ються приспати пильність чекістів і вийти на волю раніше, щоб 
швидше почати знову боротьбу супроти окупації. Позаяк серед 
в’язнів багато сексотів, то, прагнучи дезорієнтувати чекістів, вони 
часом кидають фрази, з яких можна подумати, що вони починають 
каятися і наближатися до совітської влади. Отаке собі табірне ідей
не підпілля.

— Як ви ставитеся до такого підпілля?
— Я не схвалюю таку поведінку. Обережність не шкодить, але 

хвалити совітську владу, коли в душі її ненавидиш, не варто. Якщо 
не вистачає духу говорити правду, то краще промовчати. Та й, 
врешті-решт ми всі тут, в .зоні, добре знаємо один одного. Людина 
не може постійно грати роль іншої людини, надовго ввійти в шкуру 
іншої. Коли б це комусь удалося, він справді перестав би бути са
мим собою і став би тою іншою, образ якої почав удавати. Так 
практично не буває. Людина в основному залишається сама собою, 
а надягання машкари іншої особи — лише епізод, момент в її житті. 
Через те що ми слідкуємо один за одним постійно, то й уміємо 
відрізнити моменти гри від справжньої суті. І чекісти не дуже по
миляються щодо кожного з нас.

— А чого ж тоді наші удають із себе кроликів, а чекісти, знаючи 
про це удавання, роблять вид, що вірять?

— Обидві сторони зацікавлені в цій грі: у наших менше забира
ють пакунків, на побаченні більшу передачу дозволяють і тому 
подібні побутові вигоди. Чекісти зацікавлені з бюрократично-служ- 
бістських міркувань: у зоні спокійніше — це політичні результати 
їхнього виховання в’язнів, менше гострих проявів антисовітчини та 
буржуазного націоналізму, нібито розширюється сфера впливу їхньо
го марксистсько-ленінського вчення, в Союзі стає все менше 
внутрішніх ворогів і таке інше. Встановлюється для обох сторін 
прийнятий modus vivendi.



— Тобто за побутові вигоди зона дає чекістам політичний ко
зир — підставу казати, що активного опору комуністичній системі 
вже не існує, це неадекватний обмін.

— Так є.
— Шкода.
— Коли ви писали скаргу, до вас підходили сексоти і ви добро

зичливо ділилися з ними змістом скарги. Навіщо ви писання скар
ги робите таким відкритим, адже тим самим ви даєте їм тему для 
доносу?

— Ну, по-перше, я ж не всіх сексотів знаю. По-друге, показуючи 
їм зміст скарги, я через них повідомляю чекіста, що пишу скаргу, а 
не антисовітську листівку. Скарга, як мені здається, — це не небез
печний вид творчості. І я маю на меті привчити чекістів до думки, що 
я тільки такі тексти і спроможний писати. Думаю, що мені це має 
знадобитися. По-третє, поширюючи інформацію про писання скарг з 
обґрунтуванням права націй на самовизначення, мені хочеться при
вчити українських повстанців до думки, що за самостійність Украї
ни можна боротися не тільки шмайсером, а й пером.

— Наших бандерівців та литовських “лісових братів” (так ли
товці називають своїх повстанців), які зі зброєю в руках боролися 
проти москалів, неможливо переконати, що Москву можна побити 
пером, коли німецький вермахт і танками не здужав її побороти. 
А втім я хочу зараз підкреслити інше: оте ваше ознайомлювання 
кого попало із в’язнів з логікою ваших антиімперських скарг каге- 
бісти розцінять як антисовітську пропаганду і почнуть вас терори
зувати.

— То що, в межах оцієї зони, відгородженої височенним парка
ном від цілого світу, також не можна висловлювати логічні думки 
про совітські антинародні закони та брутальну практику?

— Пане Левку, мені здається, що ви перебуваєте у полоні юри
дичного ідеалізму. Ви використовували совітський закон для при
криття своєї націоналістичної діяльності, але ота віра в можливість 
комуністичним законом подолати політичну волю комуністичної вла
ди є, власне кажучи, юридичним ідеялізмом, або наївністю. Коли 
людина чогось вельми хоче, вона в те легко вірить. Вам хочеться 
зменшення кари з 15 до 7 років і ви вірите, що на підставі логічного 
тлумачення законів можна добитися перекваліфікації вашого злочи
ну зі зради на антисовітську агітацію і пропаганду. Це ваш настрій і 
ваша логіка. А тут діє інший настрій, інша логіка поведінки: мос
ковська влада хоче викорінити український націоналізм і ваше по



ширення міжнародно-правового, ідеологічного і правового обґрунту
вання права України на самостійність адміністрація зони сприйме за 
явну й відкриту антисовітчину і постарається вам закрити рота.

— Сподіваюся, ви не будете допомагати чекістам закривати мені 
рота?

— Що за мова?
— Як, що за мова? Чекісти мені поки що не казали, щоб я свої 

скарги не читав іншим, а ви вже кажете.
— Я ставлюся до вас як до побратима і хочу вас уберегти від 

неприємностей.
— Коли мене заарештували львівські чекісти, вони казали, що 

зробили це з гуманних мотивів — уберегти людей, з якими я міг 
спілкуватися, від мого згубного впливу, який міг призвести їх до 
арешту й страждань. Вони, жаліючи тих людей, заарештували мене 
і вивели їх з-під мого “згубного” впливу.

— Це зовсім різні речі. Я з дружніх почувань хочу допомогти 
вам уникнути неприємностей, а чекісти, вилучаючи вас із середови
ща ваших знайомих людей, душили свободу і зміцнювали деспо
тизм.

— І ви, і чекісти ділите обставини однаково: ширші обставини 
життя, які в зоні створені адміністрацією і від вас не залежать, і в 
Україні, які від чекістів, що мене заарештували, також не залежали, 
і другий аспект: ставлення конкретної людини до обставин, які не 
нею створені. Ви, Ігоре, радите до них пристосовуватися способом 
самоцензури. Кілька чекістів в Україні, що мене заарештували, та
кож політичний режим могли сприймати як незалежний від них і для 
запобігання арешту завтра багатьох — заарештували одного сьогодні.

— Це жахливе чекістське лукавство, яке словами про жалість до 
окремих людей утверджує деспотизм для всіх.

— І держиться він на тому, що своєму ближньому ви не допома
гаєте боротися, а відводите його у бік від боротьби — ясна річ, з 
дружніх міркувань... Частина чесних націоналістів у концтаборі 
пішла в підпілля, даючи владі право говорити про припинення бо
ротьби та ідейну єдність совітських народів. Пане Ігоре, а чи не є 
слова про збереження себе для майбутньої боротьби — самообман, 
чесний самообман?

— Ні, ці люди справді хочуть продовжувати боротьбу.
За пару днів я знову підійшов до Кічака.
— Пане Ігоре, ви згадали були про Декалог українського націона

ліста. Я вже кількох питав і ніхто не знає повністю. Може, ви знаєте?
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— Знаю повністю. І продиктую. Але трохи вступу.
— Чому декалог? Хто його склав?
— Дека — це десять. Отже, декалог — це десять правил, десять 

заповідей. Написав декалог Микола Міхновський. Офіцер царсь
кої армії, ще перед жовтневим переворотом став на шлях рішучої 
боротьби за самостійність України. Він був прихильником зброй
ної боротьби, тобто просто добре усвідомлював, що з імперії Украї
на може вирватися тільки силою. Тільки сила і ніщо інше не може 
примусити Росію відпустити Україну з-під своєї влади. Він готу
вався до збройної боротьби. А заки виникнуть умови для війни 
супроти Московщини, готувався творити підпільну організацію 
(партію), яка б мала наближати виникнення умов для національно- 
визвольної війни. Ідею самостійностіі він почав пропагувати з 1900 ро
ку. Був членом Революційної української партії (РУП). Після відхо
ду від самостійницьких позицій покинув лави партії і став одним з 
організаторів УНП (Української народної партії), для якої і склав 
1905 року Десять Заповідей.

Десять заповідей українського націоналіста

Мотто: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарського 
гаетъъу й т і ш т а  на грані двох світів творити нове життя.

1. Здобудеш Українську Державу, або загинеш в боротьбі 
за неї.

2. Не дозволиш нікому плямити слави, ні чести Твоєї Нації.
3. Пам’ятай про великі дні наших Визвольних Змагань.
4. Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за 

славу Володимирового Тризуба.
5. Змагатимешся для поширення сили, слави й багатства Ук

раїнської Держави.
6. Помсти за смерть Великих Лицарів.
7. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким

8. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо 
цього вимагатиме добро справи.

9. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів 
Твоєї Нації.

10. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не принево
лять Тебе виявити тайни.

треба.
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Ви бачите, пане Левку, що тут є ідейні і чисто організаційні 
заповіді. Перших п’ять — ідейні. Других п’ять — організаційні. 
А як вам подобається мотто (гасло): “Я дух одвічної стихії, що 
врятував тебе від татарського потопу і поставив на грані двох світів 
творити нове життя”?

— Чудово! — запалився я. — Здорово сказано. На грані двох 
світів — це між Європою і Азією. Пане Ігоре, ви, далебі, знаєте, що 
Енгельс сказав: Європа закінчується там, де проходять східні кор
дони України.

— Я Енгельса не читав, проте знаю, що західні дипломати й 
мандрівники минулих століть те ж саме собі уявляли.

Так ось: Декалог вивчали всі члени ОУН, хлопці й дівчата різних 
молодіжних організацій ( “Доріст”, “Сокіл”, “Пласт”) також вив
чали його напам’ять. У Західній Україні за період від Першої світової 
війни до 1939 року населення так просякло духом націоналізму, що 
Декалог став завершенням ідейного виховання і переходом до прак
тичної дії, до боротьби. Повстанці вивчали Шевченка — це пов’я
зувало нас із давнім минулим, вивчали Декалог — це дух поперед
нього покоління, вивчали Донцова — нашого сучасника. Усі три 
великі націоналісти — східняки, і це давало нам, західнякам, по
чуття соборности України.

— Ви назвали Шевченка націоналістом. Націоналістом його на
звав і Луначарський у статті, присвяченій забороні царським уря
дом відкриття 1914 року в Києві пам’ятника Шевченку з нагоди 
сторіччя з дня його народження.

— А ви що, сумніваєтеся, що Шевченко націоналіст?
— Шевченко є той, хто він є. Називання його націоналістом, 

патріотом, пророком і ще багатьма іншими словами — це наше при
кладання до нього своїх оцінок. Позаяк ми, хто прикладає до нього 
свої оцінки, люди різні, то й оцінки різні. Розбіжність в оцінках у 
певних межах не становить біди. Біда починається там, де є нечес
ний підхід і навмисне брехливе приписування Шевченкові того, що 
аж ніяк не витікає з духу Кобзаря. Наприклад, зображення його 
соціялістом та прихильником перебування України під владою 
Москви — як це роблять комуністи. Коли ж мати на увазі чесних 
українців і чесний підхід і розбіжність в оцінках між цих людей, то 
не є це дуже важливо щодо самого Шевченка. Це важливо для 
вияснення позицій сучасників і, либонь, їхніх критеріїв до сучасної
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української політичної термінології. Отже, мені Шевченко не здаєть
ся націоналістом.

— Чому? Адже кожне його слово спрямоване на утвердження 
України, на самостійність?

— Я не думаю, що боротьби за незалежність достатньо, щоб 
людину назвати націоналістом. За незалежність боролися Нали
вайко і Сагайдачний, Хмельницький і Дорошенко, Гонта і Заліз
няк. У 1812 році наші славні харків’яни почали формувати полки і 
вмовляти Наполеона йти на Московщину через Україну, щоб з до
помогою Наполеона її визволити. Не називаємо цих людей націона
лістами, тому що не була ще тоді вироблена націоналістична ідео
логія і прагнення до самостійності! в суб’єктивному сенсі як психо
логічна установка не піднялася до того найвищого загострення, коли 
стає фанатизмом, — якого досягнула в XX сторіччі.

Український націоналіст не пише творів російською мовою, а 
Шевченко писав; український націоналіст дорожить часом і кожну 
хвильку працює на користь самостійницької ідеї, а Шевченко згай
нував роки. Де творчість 1851, 1852, 1853 років? 1854 року написав 
один віршик на вісім рядочків і до 1857 року знову жодного вірша! 
Що, згинув талант? Ні, не згинув, бо від 1857 року він знову — 
плідно творить і за місяць до смерти написав ще два добрі вірші. 
Де ж поділися шість років? На прозу пішли? Ні, їх не проза зайня
ла. їх зайняло щось зовсім інше, на що націоналіст би їх не роз
тринькав. Український націоналіст не одружиться з чужинкою, а 
Шевченко вже зовсім не в юначому віці прилипнув був до тієї По- 
лусмакової...

Український націоналіст — це людина, яка перетворила себе в 
інструмент руйнування Російської імперії задля свободи України. 
Російська імперія міцна і того інструмент має бути міцний, тож 
український націоналіст зміцнює своє здоров’я, а не підриває його, 
а Шевченко підривав своє здоров’я горілкою.

Шевченко — пророк, через якого Господня воля заявила всім 
українцям і всьому світові про свою українську національну душу. 
Шевченко — літературний вираз духу України, він — символ Ук
раїни, він — сама Україна. Але не взірець борця за самостійність 
України XX сторіччя, яким є завзятий і затятий фанатичний націо
наліст.

— Шевченко дав українцям той дух, що став основою для роз
витку націоналістичної ідеології.



— Я абсолютно згідний. Але націоналізм я розумію не як саму 
самостійницьку ідеологію, а як поєднання ідеології і психологічної 
установки на безоглядну боротьбу. Шевченко дав основу для пер
шого, а друге виробили після Шевченка!

— Між іншим, ви знаєте гімн націоналістів?
— Хотів би знати.
— Ось він:

МАРШ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
Зродилися ми великої години 

З  пожеж війни і з полум'я вогнів, 
Плекав нас біль по втраті України, 

Кормив нас гніт і гнів на ворогів.

І ось ідемо ми у  бою життєвому 
Тверді, міцні, незламні, мов граніт, 
Бо плач не дав свободи ще нікому, 
А хто борець, той здобуває світ.

Не хочемо ні слави, ні заплати, 
Заплатою нам розкіш боротьби, 

Бо краще нам у  бою умирати,
Як жити в путах, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди,
Не сміє брат на брата йти у  бій, 

П ід синьо-жовтим прапором свободи 
З'єднати весь народ великий свій.

Велику Правду для усіх  єдину, 
Наш гордий клич народові несе: 

Батьківщині будь вірний до загину, 
Нам Україна вище понад все!

Веде нас в бій борців полеглих слава, 
Для нас закон найвищий — це наказ: 

Соборна Українськая Держава 
Вільна, міцна, від Тиси по Кавказ!
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— Чудова пісня! Оце справді бойовий дух! Ви відчуваєте різни
цю між Шевченком і цією піснею?

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте,

І вражою злою кров'ю  
Волю окропіте.

Він каже іншим: “Повставайте...”
Цей його клич почули покоління XX сторіччя і, пройшовши від 

Міхновського до Донцова, взяли на себе обов’язок перед ненькою- 
У країною:

Чуєте: “Ми ідемо”, а не хтось інший — “тверді, міцні, незламні 
мов граніт”!

Отже, XIX сторіччя устами Шевченка будило українців до бо
ротьби, а XX сторіччя кращими синами й доньками України взяло
ся здійснювати цю боротьбу. Від просвітянства до фанатизму, від 
побажань до боротьби!

— Пане Левку, ви знаєте, що сказала Леся Українка про Шев
ченка? Вона сказала, що у нас було багато патріотів, проте один 
Шевченко пройшов цим шляхом усе життя до самої могили. Хіба 
це не відданість справі на рівні фанатизму?

— Це краще, ніж Радюки Нечуя-Левицького. І порівняно з інши
ми патріотами XIX століття Шевченко, звісна річ, і послідовні
ший, і самовідданіший. Але ви, пане Ігоре, сподіваюсь, не забули, 
що серед славнозвісних кирило-мефодіївців був і Микола Гулак, 
який у період слідства справді повівся твердо, як націоналіст, хоч 
у світлі таких осяйних осіб, як Шевченко, Костомаров, Білозерсь- 
кий, Куліш, далебі потрапив у тінь і про нього менше писали. Та не 
забуваймо, що після суду когорта славнозвісних жила в різних місцях 
не під конвоєм, а Гулака запроторили в Петропавлівську фортецю. 
А втім, про це досить. Краще розкажіть мені про себе. Галичина, 
кажуть, дихала націоналізмом, але ж у кожного було (або не було) 
якесь безпосереднє оточення. Яке у вас було?

— На моє виховання впливали і батько і мати, проте більше 
вплинула мама, — говорить Кічак. — В дитинстві вона розповідала 
мені до сну казки та співала стрілецькі пісні.

. . . І  ось ідемо ми у  бою життєвому 
тверді, міцні, незламні мов граніт...
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Спи, мій сину, спи 
Злоті м рії сни,

Щастя — море мрій чудове,
Хоч життя тверде 

Ще на тебе жде.
Ти про це не знай ніколи,

Ти про щастя сни,
Завжди жди весни,

А вона колись прилине.

І мені було жаль, що я не бачив Січових стрільців, як моя мама, 
яка проводжала їх на Велику Україну, а один навіть жив на квар
тирі у нашій хаті. А ще читала мені Шевченкові вірші “Мені одна
ково”, “Розриту могилу”. Ці дві поезії особливо вражали тоді і 
тепер вражають.

Ігор Кічак замріявся, погляд його полинув ген, аж у дитин
ство... Він розповідав про своє життя. Ніби забувши, що поряд є 
слухач, до речі, — вдячний.

— Тато дуже любив читати. Він часто давав мені дрібні гроші, які 
я витрачав на те, щоб купити в книгарні книжечки з казками. Потім 
“Рідна школа” і перша вчителька Проційна. Це перші дві кляси в 
1937-39 роках. І тета Маруся, мамина сестра, яка вже тоді була в 
ОУН. З тих дитячих читань найбільше враження справили на мене 
козацькі повісті й оповідання Андрія Чайківського, особливо “На ухо
дах”, а ще оповідання “Іван Дубина”. Мабуть, тоді я і наворожив собі 
майбутню долю: в якомусь календарі “Просвіти” з 20-х років прочи
тав драму “Максим Свеней”, яка особливо мене вразила. Вона про 
ірляндського революціонера, який карається в англійській тюрмі за 
те, що прагнув визволення Ірляндії з англійської неволі. Не знати, 
чому, але дуже забажав потерпіти за Україну, як потерпів Максим 
Свеней за Ірляндію. Мабуть, це бажання підслухав тоді ангел-заступ- 
ник і допоміг його згодом здійснити. 1940 року НКВС заарештувало 
тету Марусю. За браком доказів вини за кілька місяців випустили її.

Та найважливішим для мене став липень 1941 року, коли більшо
вики втекли. Напередодні при світлі нафтової лямпн Маруся чита
ла звернення Проводу ОУН до мешканців матірних українських 
земель “Український народе!”, яке закінчувалося словами: “Україн
ський народе! Знай: твоєю метою є Українська Самостійна Соборна 
Держава. Твоїм вождем є Степан Бандера”. У ці дні тато ходив з 
карабіном. Третього липня я побачив на ратуші синьо-жовтого прапо



ра. Шостого липня тато, що став директором друкарні, приніс до
дому перший номер газети “Воля Покуття”, назва якої була набра
на золотими літерами і на всій першій сторінці було те звернення 
“Український народе!” Так на 11-ому році життя я увійшов у політи
ку. Почав читати не дитячі книжки “Історію України” І. Петренка, 
“Чота крилатих” Ю. Шкрумеляка про Січових стрільців, “Холод
ний Яр” Юрія Горліс-Горського, ілюстрований альбом “УСС”, дво
томний “Нарис історії України” та “Історію України” Дмитра Доро
шенка, “Де шукати наших традицій?” Дмитра Донцова, “Визвольна 
боротьба українського народу” Омеляна Терлицького (про 1917— 
1921 роки). 1943 року вже читав перші числа підпільного журналу 
ОУН “Ідея і чин”, журнал “Бюлетень”. Тато подарував два томи 
“Україна в огні і бурі революції” Ісака Мазепи, читав двотомник 
спогадів Якова Гальчевського-Войнарського “Проти червоних оку
пантів” . Окрім того, було багато художньої літератури: “Син Ук
раїни” Златопольця, “Крутіж” і “Сотниківна” Б. Лепкого, “Приго
ди молодого лицаря” С. Черкасенка тощо, журнали, зокрема “Літе
ратурно-науковий вісник”.

На новіш 1944 рік востаннє був у нашій хаті Василь Федюк 
(повітовий провідннк ОУН Косівщини) та окружний провідник ОУН 
Коломийщини Григорій Гончар-Моряк. Того ж року вже під більшо
виками загинув Моряк, а 1945 року і Василь Федюк.

1947 року Ігореві Кічакові, за його словами, вдалося налагодити 
зв’язок з підпіллям, б березня 1948 року надрайоновий провідник 
ОУН Марко взяв від нього приречення, причому була мова й про 
відоме “караюсь, мучусь, але не каюсь”. Від Марка він одержав 
багато підпільної літератури, брошур, журналів “На зміну”, листі
вок, буфонів. 29 квітня 1948 року Марко перейшов на Снятинщину, 
а Ігоря перебрав окружний Борис, який 25 липня дав йому псев
донім Сокіл (замість попереднього Чугайстер) та шифр “с-18” і 
призначив шефом юнацтва в Коломиї.

1949 року відбувся безпосередній контакт у самій Коломиї з райо- 
новим провідником Орликом, потім Косарем, з Борисом і надрайо
новим Земляком — Гайвороном зустрічався у селі Вербіж Нижній 
біля Коломиї.

— Пане Ігоре, ви знали справжні прізвища цих ваших про
відників? — поцікавився я.

— Ні, не знав, — відповів Ігор. — Отож хочу згадати ще Васи
ля Попура, мого однокласника. Ми з ним хотіли зліквідувати комсо-



молізатора шкіл Коломиї Усенка (Папур мав наган, а я мадярський 
пістолет), але окружний Борис заборонив. Згодом В. Папур з на
шим другом Дмитром Ухачем перейшли в підпілля і 1953 року зги
нули в бою.

1949 року я вступив на історичний факультет Чернівецького уні
верситету. Кожного третього тижня зустрічався в Коломиї з райо- 
новим Косарем, поки він не загинув у липні 1950 року разом з 
Аскольдом та Черником.

14 березня 1950 року взвод енкаведистів наскочив з облавою на 
нашу хату і забрав усю бібліотеку та підпільні видання ОУН. На 
щастя, потрапили їм в руки антинімецькі видання. Антибільшо
вицькі не потрапили, то їх мати після відходу облави сама спалила. 
Я довідався про це, приїхавши через кілька днів із Чернівців.

20 жовтня 1950 року загинули Борис і окружний Буковини Сталь. 
З убитого Бориса взяли мого листа від 1 червня 1950 року, в якому 
я докладно описав облаву 14 березня і написав про Зубенка, Мор- 
даровича і Олексюка. Ще у нього знайшли блокнот, в якому він
1948 року записав прізвища моє, Зубенка і Мордаровича. Це й ста
ло причинило нашого арешту. Олексюк потягнув трьох своїх хлопців 
і показав дві явочні квартири. Чекісти були настільки поінформо
вані, що я його за це не виню. В мене після арешту вдома ще взяли 
декілька листів зв’язкової станичного провідника Сивого з Вербіжа 
Нижнього — Анни Долішняк. Господар однієї явочної квартири 
Іван Гуцуляк вискочив з вікна МГБ (з другого чи третього повер
ху) і вбився.

Заарештували мене 28 січня 1951 року в неділю ввечері так, що 
ніхто не бачив, коли і як. Суд відбувся 8— 12 січня 1952 року в 
Івано-Франківську. Присудили до 10 років. Із заліками відбув 
8 років.

— Чого Борис заборонив вам ліквідувати Усенка?
— Не знаю. Може, не хотів обтяжувати нашу вину перед вла

дою — ми ж були зовсім молоді хлопці.
— А тепер ви шкодуєте чи не шкодуєте, що не розстріляли його?
— Знаєте, пане Левку, я вірю в долю і того не шкодую за тим, 

що сталося. Я не шкодую, що потрапив у неволю, і не шкодую, що 
не розстріляв ту сволоту.

— Дякую, що так багато такого цікавого мені розповіли.
— Нічого дякувати. Я роблю це з таким задоволенням, з яким 

колись розносив листівки та кидав брошурки у вікна солдатських 
казарм.
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У САНЧАСТИНІ
Одного дня я прийшов із робочої зони, зайшов до барака, узяв з 

тумбочки Кічакову газету “Літературна Україна” і почав оглядати 
її зміст. Підходить шнир і каже: “Шановний Л ук’яненко, з лікарні 
передали, щоб ішли на медогляд. Наш загін з 18 до 19 години.”

— Це огляд усіх в ’язнів чи кого?
— Не всіх, а молодшого і середнього віку.
— Що це за такий огляд?
— Не знаю. Мій обов’язок повідомити в ’язнів про це.
— Часто бувають такі огляди?
— Не часто. Коли якась пошесть або часом нападає на всіх “швид

ка Настя” . Іноді буває для профілактики грипу. Люди туди більше 
самі йдуть, щоб взяти звільнення від праці.

— Це обов’язково сьогодні йти чи можна й завтра?
— Сказали: сьогодні. Проте такі профілактики проводять завж

ди впродовж кількох днів.
— Добре, — погодився я, — піду.
Вийшов з барака і пішов до Степана Кравчука. Він сидів на 

своєму нижньому ліжку і перемовлявся з естонцем з поближнього 
ліжка. Естонець ще не знав мене і, побачивши наближення незна
йомої людини, замовк.

— Ерику, — це своя людина, — кивнув Кравчук головою у мій 
бік. Продовжуй. А втім я представлю його тобі: це українець, юрист, 
Л ук’яненко. Пару місяців тому прибув з волі. Термін ув’язнення 
15 років. За націоналізм. Ідейний.

Я простягнув руку естонцеві, і ми гучно привіталися. І естонець 
докінчив їхню розмову:

— Наша і литовців біда в тому, що між нами розташована Лат
вія. Латвійці втратили простоту людських взаємин. Під впливом 
німців їхні взаємини стали формальними і сухими. Коректні, ділові, 
але холодні. Набули поклоніння перед владою і борються за неза
лежність в розрахунку не на свою силу, а допомагаючи одній ве
ликій силі побити іншу велику силу. І в таборах вони майже всі 
сидять за співпрацю з німцями, хоч на цю співпрацю вони йшли в 
надії отримати свободу Латвії.

— Наші мельниківці дотримувалися приблизно такої ж орієн
тації, — каже Кравчук.
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— Це цікаво, — на мить задумавшись, сказав я, — але коли 6 
пан Ерик не заперечував, я хотів би відірвати тебе від вашої бесіди 
і трохи погуляти по свіжому повітрі.

— Будь ласка, будь ласка, — підхопився естонець.
Ми з Кравчуком вийшли.
— Степане, — почав я, — тебе не запрошують на медогляд до 

санчастини?
— Запрошують.
— Що за лікарі в тій санчастині?
— Кілька цивільних. Офіцери прилаштували своїх жінок, які 

мають бодай якусь медичну освіту. Завідувачка медпунктом ци
вільна лікарка, але лікують наші лікарі-в’язні. Є серед них найві- 
домішнй Василь Кархут. Чесний і порядний націоналіст з Букови
ни. Швидше всього він і буде робити медичний огляд. Він відсидів 
уже років дванадцять. Досидить п’ятнадцять і його звільнять. 
У нього немає особистих убивств. У таборах у таких кваліфікова
них лікарях завжди була потреба. Він не лізе на рожен, поводить 
себе стримано, і влада проти нього зуба не має, того після 15 років, 
напевно, звільнять. Кархут вельми надіється на це, чекає на звільнен
ня і збирає матеріали для книжки про рослинне зілля від різних 
недуг.

— Наскільки відверто можна з ним говорити?
— Про здоров’я чи про політику, чи про наші тут міркування и 

плани?
— Про стан здоров’я.
— Можеш казати все, бо, кажу, він порядний чоловік.
— Тоді бувай здоров. Піду в санчастину. Якщо черга невелика, 

то до вечері відбуду цю медичну процедуру.
Ми попрощалися, і я пішов до санчастини.
Черги не було, і мене запросив до кабінету чоловік у білому 

халаті вище середнього зросту, плечистий з невеличкими вусами і 
уважними світлими очима.

— Сідайте, будьте ласкаві, — заговорив він чистою українською 
мовою без галицизмів. — Ви східняк Л ук’яненко?

— Так.
— Я — Василь Кархут з Буковини. Приємно познайомитись. 

Медицину студіював у Чернівцях і Відні, а практикую найдовше у 
Московщині, в концтаборах. Що, потрапили в Галичину, надиха-



лися її націоналізму, вирішили рятувати Україну й опинилися за 
ґратами?

— Пане докторе, не зовсім так. Не Галичина мене зробила на
ціоналістом, а любов до України.

— Цікаво буде побалакати, тим часом виконаймо наш медичний 
обов’язок. Скажіть, будь ласка, що вас турбує?

— Нічого особливого, якщо не вважати....
— Що, в яйцях щось ворушиться, — перехопив моє речення 

лікар.
— Так, справді, в яйцях ніби щось повзає чи ворушиться і вони 

наче спухли.
— Ви не перший, о, далеко не перший, хто так каже.
— Від чого б це? У мене такого ніколи не було.
Лікар обмацуючи, питає:
— Вам при вході до їдальні давали вітамінні драже? Ви їх спо

живали?
— Споживав.
— Скільки разів і по скільки?
— Чотири рази по два-три драже...
— Іншим старшина давав також по два-три драже?
— До їдальні я завжди ходжу зі своїми друзями. Я дуже не 

приглядався, але так розумів, що їм також давали по два-три дра
же.

— Може бути, що ті вітаміни застарілі і тому викликали оцей 
такий симптом. Якщо це не припиниться упродовж тижня або якщо 
будуть пухнути, то приходьте сюди до мене, а наразі утримайтеся 
від тих вітамінів.

— Пане лікарю, а хіба в зоні здоров’ям в’язнів займається ще 
хтось, окрім лікарів?

— Пане Л ук’яненко, ви добре знаєте, що існує установа, яка 
ретельніше слідкує за здоров’ям в’язнів, аніж медицина, хоча ж і 
медицина тут емвеесна.

— Нам вітаміни перед їдальнею роздають менти. Хто їм дає ці 
вітаміни?

— Санчастина. Проте немає жодної гарантії, що їх не приніс 
чекіст і не дав ментам особисто чи через якусь медсестру. А з іншо
го боку, і в саму санчастину вітаміни можуть потрапляти від чекістів.

— Вітаміни можуть бути недобрі, бо застарілі, а може бути, що 
й спеціяльно зготовлені?



— Я вам нічого тут конкретного сказати не можу.
— Гаразд. Хай це буде на потім.
— У мене, пане Лук’яненко, ще одне медичне питання до вас: як 

ви переносите мороз?
— Легше, ніж спеку.
— Це добре, бо спеки в Мордовії не буває. Добре, мушу при

йняти іншого в’язня, того не затримуватиму вас більше. Хотів би 
побалакати з вами за межами санчастини і не про хворобу та її 
лікування. Призначте час.

— Пане лікарю, я радий буду нашій зустрічі в найближчі дні.
— Бувайте здорові, — простягнув він мені руку на прощання.
— До побачення, — відповів я і вийшов з кабінету.
За півгодини міі зі Степаном Віруном стояли в черзі за вечерею. 

Черга починалася надворі і повільно просувалася до дверей їдальні. 
Час від часу двері відчинялися і група в ’язнів з морозного повітря 
вскакувала до середини і там між рядами столів далі повільно про
сувалися до вікна, крізь яке кухар подавав миску з маленькою 
порцією ріденької картопляної ніщимної мнухи. По дорозі до цієї 
мнухн я коротко переповів Вірунові про знайомство з паном ліка
рем Кархутом.

— Е... — промовив Вірун, — пан лікар має велику європейську 
освіту, яку не дістають совітські громадяни. Та й людина він неаби
яких здібностей: знає німецьку і жидівську мови. Німецьку вивчив 
у Відні, а де вивчив жидівську? Мабуть, обертався у жидівському 
колі в Чернівцях. А може, вивчив спеціяльно, щоб до нього зверта
лися за медичною допомогою й жиди? У всякому разі не знаю іншо
го з українців, хто б знав жидівську мову. І це знання в таборах 
дуже йому допомагало, бо ж серед адміністрації нерідко зустрінеш 
жидів. Вони мали до нього більшу довіру, і це значно полегшувало 
йому табірне життя.



ТРУПОВІ ТРОЩИЛИ ЧЕРЕП м о л о т к о м
Друга зміна закінчувала роботу о першій годині ночі. Заки вмиє

мося, перечекаєш, коли пропустять через прохідну варту, прийдеш 
до барака та щось перекусиш, то лягаєш спати біля другої години 
ночі. О шостій ранку загальна побудка. Я спав вельми чутливо, про
синався о шостій і вже не міг заснути. Либонь, упродовж місяця 
намагався примусити себе після побудки ще спати, але переконався, 
що нічого не виходить, махнув рукою, перестав мордуватися й вирі
шив вставати о шостій разом з першою зміною й використовувати час 
з користю. Отак я й спав по чотири години на добу впродовж тижня. 
З ’явилося багато вільного часу для читання. Пам’ять мав хорошу, і 
все, що читав чи про що розмовляв з людьми запам’ятовував. Потім 
вихідний, перезмінка, наступного тижня спав нормально, по вісім 
годин, надолужуючи недосипання попереднього тижня. В один з та
ких морозних днів після снідання взяв книжку “Магабхарата”, пішов 
до школи і сів читати. Коли це заходить Вірун і каже, що в лікарні 
помер в’язень, і його будуть вивозити сьогодні за зону.

— Ходім, — каже, — подивимося.
— Ходімо! — погодився я.
Ми стали прогулюватися трапом від штабу адміністрації до пе

репускної варти. Крім нас двох, неподалік ще гурт з чотирьох чо
ловік і кілька в ’язнів поосібно — оце і все. Підійшовши до гурту,
ШТЖ'.

— Чого так мало в ’язнів вийшло сюди на проводи небіжчика?
— Він із білоруських поліцаїв. Був підмітайлом у штабі. Жив 

без друзів. Того нікому не потрібен.
— Але ж була жива душа.
З них ніхто не відповів, а Вірун каже:
— Яка там душа? Уся людина ось тут на поверхні землі, на

зовні. Ні в небі, ні під землею нічого живого немає, бо там не мож
на дихати!

Згодом ми помітили, як від табірної лікарні, де лежав небіжчик, 
двоє в’язнів тягли засніженим трапом повз будинок штабу вузькі 
довгі сани з нерухомим тілом. Ми підійшли ближче і запитали, як 
прізвище покійного і подивилися на мертве обличчя. То була не
знайома людина. Пішли поруч із саньми. Коло варти сани зупини
лися. Вийшов старшина з невеликим молотком на довгій, майже 
метровій ручці, розмахнувся і ударив щосили молотком небіжчика



по черепові. Череп хруснув, мертве тіло ледь здригнулося, прорва
лася шкура, із щілини виступила сіра маса й змішалася з коротким 
сивим волоссям. Великі сніжинки повільно падали на сіру масу і 
сіре волосся. Вони не розтавали, як у нас на носах і щоках, а посту
пово перетворювалися в суцільне біле покривало.

На допомогу старшині підійшов ще один наглядач. Вони взяли 
у в’язнів санки і потягнули їх на той бік варти. Там за вартою була 
свобода. Тож щоб в’язень не придурився мертвим і на свободі не 
ожив, йому й проламали череп. Так давно було заведено. Ніхто не 
протестував. Ніхто, либонь, і не знав, що закон карає за спотворен
ня тіла. А, може, хто й знав, та не надавав цьому людському праву 
жодного значення.

— Степане, чого ніхто не протестує проти цього варварського 
пробивання черепів? Навіщо воно, адже смерть зафіксовує лікар і 
складає про це документ за підписом начальника? Начальниця сан
частини — дружина Коломийцева, що вона захоче випустити живо
го? Смішно! — питаю Вергуна.

— Та всі в ’язні до цього звикли. Старі бачили багато гірше, а 
молоді, вливаючись у середовище старих, байдужість старих спри
ймають за норму.

— Давай напишемо протест до прокуратури.
— Давай напишемо.
Того ж дня я написав заяву прокуророві Мордовської АРСР, ми 

з Віруном її підписали й пішли до наших друзів, щоб і вони нас 
підтримали. Із тих, кого трапилося того дня зустріти, підписали 
Скляр, Кравчук, Шинкарук та Ільчук. Решта відмовилися. Моти
ви відмови були різні. Один каже: “Ви цих азійських варварів хо
чете виправити заявою? — та їх обухом треба виправляти!” Дру
гий: “Я маю принцип: не писати до москалів нічого і не просити в 
них нічого. Цього принципу дотримуюсь уже вісім років і зараз не 
відступлю від нього”. Третій: “До мене скоро приїздить дружина 
на побачення, то я не хочу, щоб через цей підпис його зірвали”. 
А один каже: “А я якось на це не звертав уваги. Справді, це ж не 
по-людському! Заява не допоможе. Заяву адміністрація нікуди не 
відішле. Вони самі пишуть в’язням відповіді від імені тих установ, 
куди люди звертаються. І толку жодного не буде. А підписантів 
занесуть до чорного списку. Коли вже висвітлюватися на тлі мов
чазної маси, то слід наступного разу, коли хтось помре, організува
ти масову акцію: протест, демонстрацію, службу Божу абощо”.



— Дуже слушні пропозиції, — зауважую я.
— Але чому 6 на перший раз не підписати цю заяву? — править 

своєї Вірун.
— Я на цей раз утримаюся. Зараз у мене є деякі особисті обста

вини, які примушують мене утриматися, — відповів.
— Цікаві люди, — звернувся до Віруна. — Вони ідейно на сто 

відсотків наші. Вони готові знову взятися за зброю, воювати за 
самостійну Україну, ризикувати життям і померти, а тут у табірно
му побуті бояться виявляти найменший непослух до табірної влади.

— Ну, та далеко не всі. Он дивись, наприклад, Маменко: він не 
боїться начальства і сміливо доводить свою правоту начальнику зони 
Коломитцеву, замполіту Толбузову, заступнику начальника з ре
жиму криворотому майору Агєєву, — пояснює Вірун.

Майор Агєєв воював у Західній Україні проти У ПА. Там його 
поранили в обличчя. Хірурги зробили операцію і врятували життя, 
але розрив був такий великий, що вся ліва щока так і лишилася 
перекособочена. Сховати спотвореність нікуди, бо це ж обличчя, і 
так він і ходив поміж людьми. Кожного ранку, голячи праву щоку 
й підборіддя, бачив у дзеркалі пошматовану ліву щоку, а відтак і 
спотвореність всього обличчя. Проклинав той нещасний бій і нена
видів бандерівців та й всіх українців лютою ненавистю. Пильні че
кісти помітили цю невгасиму ненависть і спрямували його в по
літичні концтабори наглядати за правильністю режиму ув’язнення. 
Який має бути режим, йому щодень нагадувало дзеркало. Коли б 
його ненависть була як у методичного німця, життя в зоні було б 
неможливе, а позаяк він москаль, був несистематичний і неоргані
зований, трохи ледачий і любив випити, то виявляв свою пристрасть 
наскоками, що й давало в ’язням перепочинки.



ЖЕРТВА ЛЕГКОВІРНОСТИ
Ми з Віруном чекали приїзду Василя Луцьківа. Затримка його 

на кілька місяців у Львівському КДБ була зрозуміла — зламав
шись у час попереднього слідства, він пішов на поступки КДБ далі 
і, очевидячки, дав згоду на співпрацю. І тепер КДБ використовує 
його в слідчій в ’язниці. У розмовах з табірними друзями я припус
кав ці думки щодо Луцьківа, а Вірун у це твердо вірив. Таке при
пущення висловлювали у вузькому колі своїх друзів, проте дух 
підозріння до майбутнього пожильця зони вже сформувався.

І ось Луцьківа привезли. Трохи вищий за середній зріст, доброї 
статури, молодий і бадьорий. Я був на роботі, тож у день приїзду 
Луцьківа не міг прийти до нього. Прийшов наступного дня. При
вітався, проте доволі холодно і запропонував вийти з барака, по
спілкуватися наодинці.

— Василю, навіщо ти розповів слідчому нашу розмову про 
зброю? — питаю його.

— Я ж сказав, що ти був проти озброювання нашої організації.
— Але ти розповів, що я вважав за необхідне проникати в армію 

і проводити роботу серед військових?
Луцьків помовчав.
— Ти чого мовчиш? Навіщо ти навів чекістів на програму? Ти ж 

її добре заховав у мішок з борошном. Навіщо віддав їм програму?
— Майор Сергадєєв розповів, що ти — американський шпи

гун. Коли ти служив в Австрії, тоді ти зв’язався з американською 
розвідкою. У вашому полку був убитий старший лейтенант. Ти був 
причетний до цього вбивства. І в наступному власне за завданням 
американської розвідки ти приїхав на Львівщину і організував нас 
для антирадянської діяльностн. А для чого б іще ти з ’явився на 
Львівщині: батьки твої на Чернігівщині, дружина на Хмельнич
чині? На Львівщині в тебе нікого не було, отже, прпїхав за завдан
ням ЦРУ.

— Що тобі ще розповідали про мене? — з неприхованим роз
дратуванням питаю його.

— Багато разів із подробицями переповідали про твою шпи
гунську діяльність.

— Ти повірив цьому?
— Повірив.
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— І вирішив допомагати чекістам викривати американського 
шпигуна?

— Не тільки це.
— А що ще?
— Одного разу той високий-високий мент, що часто стояв на 

коридорі (ти ж його знаєш), веде мене до кабінету слідчого. Вже 
було недалеко до кабінету, коли в лівій камері когось ріжуть: та
кий, знаєш, глибокий несамовитий грудний крик і хропіння таке, 
як буває, коли дорізують кабана. Явно було, що зажимають рота, 
щоб не виривався крик. Мент мене зупинив, через хвилинку повів 
далі. Двері камери були ледь прочинені. Я зиркнув туди, а за поро
гом свіжа калюжа крові. Мент питає: “Хочеш подивитися на свого 
дружка?” “Ні, — кажу, — не хочу!” “Тоді ходімо”, — каже. І завів 
мене до кабінету слідчого. Коли я переступив поріг, праворуч і 
ліворуч від мене виявилися менти. Слідчий підходить до мене впри
тул і сичить просто в очі: “Ти чув, що ми зробили з твоїм посправ- 
ником? І з тобою буде це саме! Чуєш, це саме! Завтра о цій же порі! 
Якщо не допоможеш розкрити шпигуна Л ук’яненка і всю вашу 
зрадницьку групу!”

М іі ж з тобою були за самостійну Україну, але про жодне ЦРУ 
мови не було, і я не збирався продаватися американцям разом з 
тобою.

— Ти дурень! І ти почав підписувати протоколи слідчого, не 
читаючи?

— Так.
— А потім ти дав підписку на співпрацю?
— Левку, я тобі все розповім, але не розповідай людям. Хай 

вони не знають. А тобі я буду все розповідати.
— Навіть коли б я погодився мовчати, від людей це не сховаєш. 

Люди розумні й досвідчені. Своєю поведінкою ти сам викриєш себе. 
Та й я ховати тебе не буду, бо це б означало, що я дію в інтересах 
КДБ супроти націоналістів. Я на це не піду. Навіщо ти продав 
свою душу?

— Вони обіцяли мене випустити. Казали, що їм потрібна моя 
допомога у викритті тебе — шпигуна, лише до суду, а потім мене 
випустять. Коли мене посадили разом з вами на лаву підсудних, я 
здивувався, а коли засудили на 10 років, то попросився на розмову 
з Сергадєєвим і висловив йому своє обурення і здивування. Він 
мене заспокоїв. “Каже, — не турбуйся, — ти сидіти не будеш. А що



присудили до 10 років, то так і треба — це про людське око, бо 
треба ж, щоб інші шестеро не здогадувалися. І попросили, щоб я 
посидів з Романом Гурним. Я погодився. А коли слідство у справі 
Українського національного комітету скінчилося, вони мене не хо
тіли випускати. Тоді я сказав Сергадєєву, що мене вже пора випус
кати. Він почав мене просити, щоб я їм ще трохи допоміг у концта
борі. Каже: “Там, у концтаборі в Сосновці навколо Л ук’яненка 
формується активна націоналістична група. Для радянської влади 
дуже важливо знати її плани, тож прошу тебе допомогти. Ти запев
няв КДБ, що ти не проти радянської влади, чи, може, ти тепер уже 
став на антирадянські позиції?” — питає. “Та ні, — кажу, — я не 
проти радянської влади”.

— В такому разі, — каже, — ти розумієш наше бажання нейтра
лізувати антирадянські наміри Л ук’яненка. І ніхто краще тебе не 
зможе слідкувати за його діяльністю.

— Ну а ви ж обіцяли, — кажу йому, — випустити мене після 
закінчення слідства у справі Гурного?

— Бач, ми надіялися, що Л ук’яненко припинить свою антира- 
дянську діяльність у таборах, а він не припиняє. Якби він припи
нив, ми б тебе випустили. Фактично він тебе держить в ув’язненні. 
Ти поїдеш у зону і як тільки доб’єшся припинення ним підривної 
діяльності, так і вийдеш на волю.

— А що вони ще казали?
— Казали, щоб я добре ставився до праці, не порушував режим 

ув’язнення, займався спортом.
— Сказали слідкувати за мною чи ще за ким?
— За тобою і тим колом людей, що навколо тебе.
— Яке ти собі псевдо взяв?
— Не я взяв. Вони запропонували псевдо Головащук.
— Цікаво, чи не має такого прізвища в зоні?
— Не знаю.
— З ким ти маєш зустрічатися?
— З капітаном Литвином і за його дорученням ще з якимось 

цивільним у робочій зоні.
— Ти маєш їм розповідати чи писати?
— Вони сказали, що на перших порах усно.
— Скільки маєш бути в зоні? Коли вони обіцяли тебе випустити?
— Обіцяли випустити через півтора-два роки. Сказали, що у 

всякому разі сидітиму не більше двох років.
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— Василю, до арешту ти мав нормальну добру пам’ять. Ти зберіг 
пам’ять?

— Зберіг. Я все пам’ятаю.
— Тоді ти пам’ятаєш, як Сергадєєв разом з іншими офіцерами 

КДБ обіцяв тебе випустити після закінчення слідства у нашій справі 
і не випустили, обіцяли випустити після суду і не випустили, обі
цяли випустити після закінчення слідства у справі УНК — і не 
випустили. Вони тебе вже тричі обдурили. Як можна вірити лю
дям, які вже тричі обдурили? Як можеш ти вірити, що вони вико
нають свою четверту обіцянку?!

— Вони так щиро дивилися мені в очі і так запевняли, що я 
вірю, що через півтори-два роки випустять.

— Мені жаль тебе, Василю. Ти нещасна людина. Ти навіть не 
здогадуєшся, як важко тобі буде жити в цьому обмеженому середо
вищі людей на цьому обгородженому просторі! Ти простакувата й 
довірлива людина. Ти заслуговуєш на жалість і співчуття, а зона — 
це місце жорстокої ідеологічної боротьби. Ця боротьба виключає 
сентиментальне співчуття. Вона ділить людей на своїх і ворогів і до 
ворогів ставиться безжально. Чекісти ставляться до нас безжалісно. 
Ми ставимося до них так само. Ти поставив себе не по наш, а ііо 
їхній бік, тож будь готовий витримати жорсткий прес. Із жалю до 
твоєї нікчемности я не прискорюватиму прес, але він поступово зро
статиме. Ти не знайдеш у чекістів притулку і дружнього тепла, бо, 
як людина, ти їм не потрібен. Ти їм потрібний як сексот і годі. Ти 
міг би знайти душевне тепло, співчуття і підтримку в побратимів по 
боротьбі за самостійність України, навіть зустрінув би його в на
ших союзників литовців чи естонців, а ти відрізав себе від цього 
душевного тепла. Ні мороз, ні вітер, ні холодний барак так не про
ймають холодом душу, як холод своїх же краян. У найхолоднішу 
хуртовину на душі стає тепло й приємно від привітного погляду 
друга. А як буде на душі, коли в очах краян зустрічатимеш презир
ство, зневагу і холодне побажання “щоб ти здох!”? Іди! Як стелиш 
собі, так спатимеш!

— Левку, прошу тебе: не розповідай людям те, що я тобі роз
повів!

— Ти бачиш, що основне я знаю і без твоєї розповіді. Ти дав 
подробиці. До основного я прийшов шляхом логічних міркувань. 
Інші люди також уміють думати.



— Не поспішай розповідати, а там за півтори-два роки мене 
вип)'стять!

— Іди геть! І не підходь до мене!
Гаркнувши так, я повернувся і пішов до свого барака.
Минуло п’ять-шість місяців. Давно розтав сніг і зазеленіла тра

ва. Кущі вкрилися зеленим листям. Земля на стадіоні підсохла, і 
молоді в’язні часто виходили на стадіон поганяти міхура або й по
грати командами. Луцьків ще взимку купив собі бутси, і тепер їх, 
бувало, взує, одягне спортивні трусики й теніску і вийде на стаді
он. Хоче приєднатися до гравців, та ніхто не вдарить на нього міхур. 
Він стане збоку й жалісно чекає. Раптом випадково летить міхур у 
його бік. Він підбіжить, ударить на когось у гурті, а там ніхто не 
бере його міхура, він падає на землю, котиться. І коли зупиниться, 
хтось підбіжить і пускає його до команди футболістів. Його не 
хочуть. Не гонять від себе. Не лають. Його просто не бачать. Там, 
де він є і так жадібно чекає на міхур від когось, його нема! Там 
просто порожнє місце.

Така чудова весняна пора: яскраве тепле сонечко, легенький 
прохолодний вітерець і ще не жарко, трава, кущі — усе живе так 
тягнеться до сонця і буяє! Так легко бігають стадіоном молоді ногн, 
так влучно б’ють міхура, так красиво в повітрі він літає! Луцьків 
вийшов на стадіон раз, два, три, вийшов уп’яте — леле, жоден 
футболіст не послав до нього міхур і жоден не прийняв від нього! 
Він сховав бутси і перестав виходити на стадіон, а серце обливало
ся сльозами — відкинутий, відсахнутий. Між людьми і без людей!

Ні, не без людей. Упродовж усіх цих місяців постійно відбував
ся подвійний рух: повстанці і чесні в ’язні все рідше підходили до 
нього, аж доки не лишилося жодного, хто хотів би з ним побалака
ти. Натомість підійшов один поліцай, потім москаль-власівець, потім 
старий білорус, що з німецької поліції перейшов до совітських парти
занів і до чекістів, потім — ціла вервечка різних стукачів.

Луцьківу вони були гидкі так само, як і всім порядним людям. 
І він не хотів з ними заводити знайомства. Він хотів бути серед 
порядних, а вони всі його ігнорують. І він опинився сам один. Як 
жити, коли тебе всі бойкотують і ти не маєш з ким перекинутися 
словом?!

Якось я лежав за дерев’яним цехом у високій траві і читав жур
нал “Вітчизна”. Підходить Луцьків і хриплим голосом благає:

— Левку, не відгони мене. Хочу побалакати.



— Що ти хочеш мені сказати?
— Мені так тяжко! Мені ні з ким погомоніти. Я немов один у 

лісі чи в безлюдному степу, дарма що навколо ж люди!
У нього губи затремтіли і з очей полилися сльози.
— Ну, то що, ти хочеш тут виплакатися переді мною? Півроку 

тому я тебе попереджував і все докладно пояснював. Ти не послу
хав, а тепер прийшов до мене.

— Здійми з мене блокаду!
— Блокаду тобі не я влаштував. Блокада утворилася навколо 

тебе сама, бо ж всі в’язні пройшли чекістський вишкіл і вміють 
розбиратися в людях. Вони й розпізнали в тобі відступника. А те
пер розкажи мені про те, з ким ти сидів у Львівській слідчій в’яз
ниці та про Гурного.

— Дай мені слово, що до нашої наступної зустрічі ти нікому не 
розкажеш.

— Даю.
— Сидів я з Гурним. Спочатку у нас були добрі взаємини і я 

слідчому розповідав так, щоб зменшити вину Гурного. Потім ми 
посварилися і я почав додавати від себе. Менти слідкували і за 
мною, а не тільки за Гурним. Думаю, що вони знали, що я додаю 
від себе, проте приймали це із задоволенням. Був я з Гурним кілька 
місяців і від того часу, коли ми посварилися, наговорив на нього 
багато. Через те, що я на Гурного добавив, його й присудили до 
страти. Без моїх доносів вони б не натягнули на нього стільки мате
ріалів, щоб присудити до страти.

— Ти розумієш, що ти скоїв?
— Розумію. І радий, що Гурному страту замінили на 15 років і 

він залишився живий.
— Дякую за розповідь. Гадаю, що тобі на душі стане трохи 

легше. Те, що ти розповів, має величезне значення у справі викрит
тя незаконних методів слідства, що їх застосовують чекісти. Або 
інакше: викриває брутальні методи, які імперія застосовує у бо
ротьбі проти борців за самостійність України. Я хотів би це вико
ристати.

— Як?
— Потім розповім.
— Але ти дав слово, що мовчатимеш про цю розповідь.
— Я дотримаю слова. Ти все ще думаєш, що тебе звільнять і ти 

не сидітимеш 10 років?



— Так, думаю.
— Гаразд. Почекаємо. Потім відновимо цю розмову. Тим часом 

подумай над тим, як покаятися публічно перед борцями за волю 
України.

Луцьків на це не відповів. Ми попрощалися. У мене зринув план 
пропагандивної акції, яку слід докладніше обдумати.

*  *  *

Вже давно минуло півтори роки Луцьківого ув’язнення, набли
жався кінець другого року, а щось не було видно наміру адмініст
рації звільнити його. Луцьків став помітно хвилюватися. Ходив до 
Коломийцева і просив звільнити його. Тон відповів, що звільнить, 
щойно прийдуть про це документи Документи не приходили. Мен
ти грубо глузували з нього, мовляв, бачили ми таких артистів, які 
придурюванням хотіли вистрибнути з зони раніше строку — не 
вийде, сидітимеш! Кінчився другий рік. Минуло кілька місяців тре
тього року ув’язнення, а його все не випускали. Він гадав, що 
львівські чекісти були добрі і казали йому правду, а концтабірне 
начальство приховує документи і само не хоче ного випускати. 
Написав скаргу прокуророві України. Прокурор відповів, що підстав 
для перегляду справи і зниження строку ув’язнення немає. “Як 
немає? — обурився. — Майор Сергадєєв і всі вищі офіцери 
Львівського КДБ від імени радянської влади йому обіцяли, а тепер 
“нема?!” І він зрозумів, що чекісти його весь час дурпли, що в’язні 
йому казали правду. Отже, не він, а вони праві і, виходить, не 
вони, а він потрапив у блуд! Це відкриття ошелешило його, мов 
удар молота. І в голові щось зрушилося. Узяв свою торбу, пішов 
на перепускну варту і нумо криком вимагати, щоб його випустили. 
У зоні зрозуміли, що Луцьків втрачає здоровий глузд. Кепкування 
і знущання припинилися. Жалю не було до стукача, але н нена
висть ущухла, як ущухає перед видом душевно хворої людннн.

За місяць-два такої дивацької поведінки ного поклали до Цент
ральної лікарні в селі Барашеве у 12-й корпус — для божевільних.

Тим часом у мене відновився гастрит шлунка, і за пару місяців 
направили в терапевтичний корпус для перевірки на рак.

Дванадцятий корпус був огороджений високим парканом, проте 
хвіртка майже завжди була відчинена, і зайти на подвір’я корпусу 
не становило жодних труднощів і з дозволу чергового санітара (в’яз-



ня) або й без його дозволу можна було зустрічатися з тими, хто не 
був постійно під замком в одиночній камері.

Я знайшов Луцьківа і знову завів розмову про Львівську слідчу 
в’язницю. Луцьків згадав, як одного разу підслухав цікаву розмову 
двох наглядачів. Один наглядач кудись відійшов. Другий повів 
Луцьківа до туалету, замкнув його, а сам гайнув до камери Луць
ківа, всипав до його горнятка з водою порцію хімії і мерщій повер
нувся до туалетних дверей. Тим часом другий наглядач повернувся 
звідкілясь, зайшов до камери Луцьківа і теж всипав йому хімії. 
Коли цей відводив Луцьківа з туалету до камери, помітив, як пер
ший виходив з камери. Замкнувши Луцьківа, й питає першого:

— Ти що, засипав у його кружку?
— Засипав. А що?
— Так тебе ж не було, і я сам взяв засипав.
— От чорт — подвійну порцію дали!
— Хоч би не сталося щось...
— Та нічого з ним не станеться! Спати буде міцніше!
— А звідки знати? Лікар регулює. І хто знає, коли він що дає?
— А ти завів звичку пити чай після туалету перед сном? — 

запитую я Луцьківа.
— Так.
— А вдома ти пив воду перед сном?
— Ні, не пив.
— І я вдома не пив. А в слідчій тюрмі стукач Білик, що сидів зі 

мною, якось непомітно прищепив мені цю звичку. Розмову нагля
дачів про подвійну порцію хімії ти чув добре?

— Чув дуже добре.
Кілька днів я спокійно й наполегливо навіював Луцьківу думку 

про необхідність написати до Генерального прокурора Союзу скар
гу про застосування Львівським КДБ незаконних методів слідства 
з вимогою переглянути справу УНК і зменшити кару Р. Гурному та 
переглянути справу мою, перекваліфікувати дії Луцьківу зі зради 
батьківщини на антирадянську агітацію і зменшити йому кару. Така 
скарга, мовляв, мала б велике моральне і політичне значення. Мо
ральне полягало б у тому, що це було б каяттям перед Гурним, і 
вона показувала б в’язням, що людські моральні риси у ньому пе
ремогли і він зі стукача став знову людиною. Припинення подвійної 
гри означало б перемогу добра над злом, повертало б його душі



цільність і він відчув би велику внутрішню радість. Політичне зна
чення викривальної заяви в тому, що вона б подала приклад засто
сування імперією підлих методів (стукачів) та хімічної зброї (ней
ролептиків) супроти українського національно-визвольного руху.

Луцьків написав заяву і приніс мені. Я прочитав і був вельми 
незадоволенні! не тільки розмазаним стилем, а й недостатньо вираз
ним викладом самої суті справи. Узяв, сам сформував і повернув 
Луцьківу, щоб той переписав своєю рукою. Луцьків пішов до свого 
корпусу, переписав по-своєму і на завтра приніс показати. Зміна 
тексту не сподобалась мені — знову з ’явилося кілька слів, що зглад
жують проблему і замість принципової прямоти вносять якусь не
рішучість.

— Василю, — кажу йому, — ну чого ти вихляєш хвостом? Ти 
мені скажи: те, що ти мені розповідав, правда чи ні?

— Правда.
— Якщо це правда, то чого ж і не назватн її прямо?
— За таку правду вб’ють.
— Не вб’ють. Ти не є у таборі найнебезпечніший для них. Якщо 

вбиватимуть по одному, то ти далеко не перший у списку. А якщо 
всіх зразу, то дідько з ним — однаково ніхто вічно не житиме! 
Заяву слід писати так, як треба, а не якісь вихиляси. Вихиляси не 
виправдовують тебе перед повстанцями.

— Добре, поправ ще трохи, та не загострюй.
Я знову підправив текст і віддав Луцькому зі словами:
— Перепиши і відправляй генпрокурору, а мені принеси копію, 

щоб я передав Роману Гурному, коли з лікарні повернуся на сьому 
зону.

Наступного дня Луцьків приніс мені копію заяви, я заховав її 
добре, щоб не знайшли під час трусу і перевіз до сьомої зони.

Луцьківа майже рік тримали у 12 корпусі, потім привезли в 
сьому зону, через місяць знову повернули до 12 корпусу. Після 
цього він був ще в якійсь зоні, кілька років був у Рибінській псих- 
лікарні. Перед закінченням десятирічного терміну спрямували до 
Львівської божевільні, звідки його й передали під опіку матері й 
сестри. Бідолашний чоловік.
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БАНДЕРІВЦІ У СНІГАХ РОСІЇ

(Володимир Горбовий)
Горбовин був вищий за середній зріст, широкоплечий, здоровий 

чоловік. Через чоло навскоси проходив шнурок із чорним овальним 
клаптем шкіри, яка закривала ямку від вибитого ока. Ця чорна 
шкіра виділялася на білому чолі чимось неприродним, привертала 
до себе всю увагу, заважала зосередитись на живому оці, а воно 
проникливо дивилося навколо і помічало вельми багато, часто на 
багато більше за тих, хто дивився на світ двома очима.

Був активний в УВО (Українській військовій організації) та 
ОУН. Здобув юридичну освіту і виступав оборонцем у політичних 
справах. Під час Варшавського процесу 1935-1936 років був адво
катом С. Бандери, Я. Чорнія, Є. Качмарського, а на Львівському 
процесі 1936 року захищав Бандеру та Равлика. Потрапив до горе
звісної Берези Картузької — польського політичного концтабору.

20 квітня 1941 року у Кракові на об’єднаній конференції україн
ських партій був створений тимчасовий (революційний) уряд на 
чолі з Ярославом Стецьком. Володимира Горбового призначили 
міністром. У час базування проводу ОУН в Чехословаччині набув 
чеського громадянства. У червні 1941 року очолив Український 
національний комітет у Кракові. У липні 1944 р. заарештований 
німцями. Період війни і після закінчення жив у Празі. Працював у 
міністерстві сільського господарства юридичним радником. 1939 року 
не був у Західній Україні і совітського громадянства не набув. 1947 ро
ку чеська комуністична влада заарештувала Горбового і передала 
Совітському Союзові (фактично його винюхала совітська розвідка 
і вкрала, а чеська влада легалізувала цю чекістську акцію). Тут 
його засудили до 25 років концтаборів. Час від часу КДБ вимагало, 
аби відмовився від чеського громадянства і прийняв совітське. Він 
не піддавався тискові і залишався іноземним громадянином. У цьо
му був сенс: з доби Конрада Аденауера Совітський Союз змушений 
був випустити з концтаборів громадян західних держав. Одних 
лишень відомих генералів повернулося до Німеччини десятки. Вони 
розповідали через телебачення і радіо всій Західній Європі про 
жахливі звірства в совітській пенітенціярній системі. Повернення в 
Європу із Совітського Союзу західних вояків створило першу по
тужну антикомуністичну антисовітську хвилю. Ці люди повідомля



ли й про ув’язнених громадян України, Польщі, Чехословаччини, 
Румунії, Угорщини тощо. Сателітні уряди не сміли вимагати від 
уряду Союзу, щоб він відпустив їхніх громадян, проте їхні кон
сульства у Москві вели облік своїх ув’язнених громадян і в цьому 
була крапля надії на дострокове звільнення.

Ми домовилися про зустріч, і він запитує:
— Можу я називати вас на ім’я?
— Авжеж, авжеж! І називайте мене на “ти” — ви ж мені в бать

ки годитеся.
— То ж, Левку, ти не поспішав до розмови зі мною?.. Вже більше 

двох місяців минуло, як ти прибув у зону.
— Пане Горбовий, я не хотів, щоб так виглядало, що я прийшов 

до вас просто на поклін. Я знаю, що ви є першою особою серед 
бандерівців зони. Ідейно я належу до вас. Організаційно в минуло
му до концтабору — ні, а тут, у зоні, потрібно більше часу для 
формування свідомого ставлення. Ви знаєте, що ідею самостійнос
ті! у різний час відстоювати доволі по-різному.

— Левку, як ти думаєш, ми — історія чи живий політичний 
чинник?

— У плані багатовікової боротьби за самостійність України ви — 
історія, у плані поточних політичних реалій, ви — живий політич
ний чинник. Прямо на події в Союзі чи Україні ви не впливаєте, 
але факт вашого сидіння за ідею самостійної України використовує 
українська політична діаспора в своїй політпчно-пропагандпвніи 
діяльності!. Коли б ви не сиділи, еміграція не мала б підстав каза
ти, що Україна бореться за незалежність. Та й керівництво Со
вітського Союзу, заявляючи на весь світ про ідейну єдність со
вітських громадян та братерську дружбу радянських народів, знає 
на основі того, що ви сидите, що воно бреше.

Про те, що десь у Сибіру бандерівці сидять за національно-виз
вольну боротьбу, невиразні чутки ходять поміж людей і додають 
людям надії на свободу України.

— Гаразд. Ми до цього повернемося, а тепер скажи, як тобі 
сидиться?

— Добре. Мене ув’язнення зовсім не гнітить. Те, що живу в 
бараці постійно з кимось і немає змоги побути одному, для мене не 
нове: я змужнів у солдатській казармі, а після казарми жив п’ять 
років у тісному студентському гуртожитку. Сімейного життя і хат-
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нього затишку в мене — мов кіт наплакав. А щодо харчування, то 
те ж саме: ця в’язенська бурда не набагато гірша за солдатську, а в 
часи студентські загалом їсти нічого було, я захворів був гастритом 
і з голоду потрапив до лікарні. Тут їжа регулярна, а це велике діло. 
На якість не звертаю уваги. Виходячи з їдальні, я переважно не міг 
би сказати, що їв.

— А як із сім’єю? Як чекісти розуміють твоє ставлення до сім’ї?
— Маю на Чернігівщині батька, матір, двох братів, сестру. На 

Львівщині лишилася дружина. Усіх їх через мене тероризують. 
Батьків погрожують вивезти до Сибіру, брата й дружину вигнали з 
роботи.

У Львові в час попереднього слідства через стукача та й просто 
самі різними способами докоряли, що я своєю впертістю спричи
няю рідним великі муки, що я безсердечний і що коли мені вже себе 
не шкода, то хоч би пожалів їх.

Я відповідав, що страждання рідним завдаю не я, а вони, бо я 
нічого не зробив аморального, що засуджувала б моя совість, а 
вони діють аморально, бо витлумачують право України на вихід із 
Союзу як відсутність такого права. Це — лицемірство, а лицемір
ство аморальне, отже, не мені має дорікати совість, а їм. Тому не 
моєю відмовою від конституційного права треба полегшити долю 
рідних, а відмовою чекістів від незаконного і аморального пере
слідування мене і їх.

Після кількох таких розмов вони зрозуміли, що задля ідеї само
стійності! України я ладен пожертвувати не тільки собою, а й усіма 
своїми рідними. Зрештою, наш рід — козацький!

— Може, тобі щось потрібно з одягу чи взуття?
— Дякую. Теплу білизну і светра я привіз із дому, а решту тут 

дали.
— Як ти оцінюєш зону?
— Для мене все тут нове: розпланування, конструкція парканів 

і дротяних загорож внутрішньої і зовнішньої охорони, оцей вели
кий завод, і люди. Тутешні люди — це згромадження унікальних 
особистостей. Кожен із них, що тут є, на волі жив бозна-де, але 
виділився із загальної маси критичним ставленням до совітської 
влади. Отже, сюди звезли з цілого Совітського Союзу непересіч
них людей зі здібністю до самостійного мислення і не боягузів, бо 
боягуз, навіть все добре розуміючи, мовчить, а ці відважились ви



явити свій протест. Отже, це дає мені можливість почути обґрунту
вання їхніх антисовітських позицій. В університеті я чув одне, тут 
є нагода почути думки з іншого боку.

У зоні є повстанці з усіх західних областей України. Де на волі, 
в якій аудиторії можна було зібрати 500-700 учасників національ
но-визвольної боротьби і послухати розповіді про низові і середні 
ланки організації визвольного руху, про тактику і способи бороть
би, про бої, про своїх і чужих людей? На волі це неможливо. А тут 
ось усе це є! Так мені дуже повезло. Я не проґавлю цієї нагоди і 
займусь серйозним і систематичним вивченням національно-визволь
ного руху на основі розповідей самих учасників, а це найкраще 
першоджерело. Для ширшого і повнішого охоплення теми тут до 
моїх послуг націоналісти Литви, Естонії, Латвії. Я вже маю по кілька 
знайомих литовців, естонців, латвійців. Університет за п’ять років 
дав мені ґрунтовні знання юриспруденції, але не дав правдивих 
знань історії України. Тепер я маю шанс заповнити цю прогалину в 
своїй освіті.

— У зоні прийнята схема взаємин, — сказав Горбовий, — 
провідні особи працюють разом з повстанцями і проводять з ними 
бесіди і в робочій, і в житловій зонах. Мета цих бесід: підтримува
ти дух і підвищувати знання. Приблизно раз на тиждень відбува
ються зустрічі провідних осіб для обміну думками про політичні 
події у світі та про наукові публікації в українських журналах (та 
й не тільки українських). Для людей з інтелектуальними потребами 
це університет українознавства. Ця система не регламентована жор
стко, діє гнучко, але вельми потрібна. Корнстаючи із права на пе
редплату газет і журналів, українці зони отримують всі республі
канські газети й журнали і багато союзних. Щоб щось із цікавих 
публікацій не пропустити, ми домовляємося, хто що передплачує. 
Далі, в обов’язок кожного входить реферування своїх журналів. 
Усі статті, які варто прочитати, відзначаються у змісті журналів і 
передаються іншим. Так ми нічого не пропускаємо, що варте уваги, 
з історії, археології, мовознавства, етнографії тощо. У час зустрі
чей відбувається взаємне інформування про цікаві статті та їх обго
ворення.

— Хочете, щоб кожний в’язень, який прийшов у зону стрільцем, 
вийшов із зони полковником?

— Хотілось би. Розумієш, раніше для цього не було жодних 
можливостей. Тепер можливості з ’явилися і їх необхідно викорис
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тати. Система, про яку кажу, перебуває в початках свого форму
вання. У ній більше попереду, ніж позаду, того і можеш багато 
докласти для її успішної діяльности.

— Здається, я поступово входжу в коло такої публіки. Але, 
пане Горбовий, про життя в таборах мені багато розповіли і ще 
розкажуть прості повстанці. Розкажіть мені те, що вони розповісти 
не можуть. Перше питання: у всьому русі в західних областях Ук
раїни яку частку становила організована дія і яку неорганізована, 
стихійна?

— Порахувати у відсотках це неможливо, але я вважаю, що стихійні 
виступи проти москалів охоплювали не менше людей, аніж наша орга
нізована діяльність. Тут важливо підкреслити два моменти.

— Ті люди, які не були членами ОУН і не були прилучені до 
організованої боротьби, а взялися за зброю у відповідь на звірства 
і грабунок совітів, потім уже прилучалися до організованих струк
тур і в їхніх межах продовжували боротьбу. Ці стихійні індивіду
альні повстанці були постійним джерелом поповнення наших орга
нізованих лав.

— Націоналістична організованість виникла на ґрунті націона
лістичної ідеології за період від Першої до Другої світових війн — 
національна свідомість західноукраїнського населення піднялася на 
такий високий рівень, якого вона доти ніколи не досягала. Останній 
великий урок нашому населенню приніс 1939 рік, коли совіти при
йшли на нашу землю. Перед тим значна частина населення не віри
ла націоналістам. Думала, що ОУН перебільшує жахи совітської 
влади в східній Україні. А коли совіти прийшли в 1939 році і за 
жовто-блакитний прапор і тризуб почали заарештовувати, замож
них людей засилати до Сибіру, членів усіх партій, окрім комуні
стичної, репресувати, коли наші селяни просто побачили, які со
віти бідні і накидаються на першу ліпшу ганчірку і щораз просять 
щось попоїсти, тоді всі зрозуміли, що ОУН казала правду і сповни
лися духу націоналізму. Цей настрій живив організовану діяльність, 
давав їй моральне виправдання, помножував стихійні прояви бо
ротьби за самостійність.

— Як формувалася стратегія боротьби?
— Очевидячки тут також слід мати на увазі стихійну й організо

вану боротьбу. В стихії це формулювалося просто: “Бий москалів!” 
Не ми прийшли в Московщину зі зброєю, а вони прийшли в Украї
ну. Україну мусимо звільнити від непрошених зайд, того “Бий мос



калів!” Між іншим перший поштовх до створення У ПА був з боку 
стихії, а не з продуманого рішення Центрального проводу ОУН. То 
вже на основі цієї ініціятиви ОУН взялася творити УПА. Цим хочу 
підкреслити, що національний інстинкт маси іноді дає стратегічно 
правильний напрямок. І, можливо, устами Шевченка промовляє не 
стільки мудрець, скільки національний інстинкт.

* * *
У площині організованої боротьби, за словами пана Горбового, 

стратегію визначало керівництво ОУН. Визначення стратегії зале
жить, либонь, від оцінки своїх сил, сил противників та поведінки 
союзників. Різна оцінка цих чинників призвела до розколу ОУН на 
бандерівців і мельниківців, отож мусимо говорити не про одну, а 
про дві стратегії. Основне питання, що поділило ОУН, таке: у бо
ротьбі за незалежність покладаємося на власні сили чи узалежнює- 
мо боротьбу від німців?

Першої лінії дотримувався Бандера, другої — Мельник. Мо
лодші кадри пішли за Бандерою, старші — за Мельником. Проте 
до початку війни і в перші дні війни бандерівцям не вистачало до
казів від реального життя. Позиція німців була неясна, а без ясного 
розуміння їхнього ставлення до ідеї створення самостійної України 
неможливо було накреслити стратегічних напрямних. Різні високі 
німецькі чини висловлювали протилежні думки, наприклад, Аль- 
фед Розенберг — ідеолог нацизму, який походив з прибалтійських 
(остзейських) німців, начальник генерального штабу Курт фон 
Браухич були за визнання української державности. Еріх Кох і 
Мартин Борман були проти визнання української державности.

Позиція і перших і других була відома з неофіційних джерел і 
тому залишала керівництво українського національно-визвольного 
руху в непевності, а Гітлер мовчав. Тоді вирішили виявити їхню 
справжню, тобто офіційну позицію актом проголошення відновлен
ня української держави. У Львові це сталося ЗО червня 1941 року. 
За кілька днів німці арештували С. Бандеру, потім голову тимчасо
вого уряду Ярослава Стецька. 15 вересня німці вчинили масові ареш
ти. Заарештували близько двохсот осіб керівного складу ОУН. Це 
був величезний удар. Організації знадобилося понад півроку для 
виборів нових провідників та відновлення партійних структур.

У квітні 1942 року відновлений Провід ОУН видав стратегічну 
директиву, яка німців ставила в один ряд з московськими й польськи



ми окупантами, забороняла співпрацю з німцями, забороняла про
відникам з ’являтися разом з німецькими командирами перед наши
ми людьми і зобов’язала поборювати німців. Що це була не пропа- 
гандивна, а організаційна директива, вся ОУН і всі громадяни дуже 
швидко переконалися. А трапилося ось що. У квітні 1942 року в 
Ново-Яричеві Львівської области командир німецького гарнізону 
виїхав на верхових конях перед великим зібранням людей з нагоди 
дня народження Гітлера у супроводі районного провідника ОУН. 
За непослух директиві Центрального проводу С Б розстріляла цьо
го районного провідника і журнал ОУН “Ідея і чин” оприлюднив 
інформацію про це.

Другою політичною віхою в розвитку стратегії ОУН була ди
ректива про економію сил.

У кінці 1943 на початку 1944 року У ПА розрослося до 300 тисяч 
осіб. Було багато куренів, об’єднань. Коли західні області захопи
ли совіти, вони спрямували кілька дивізій на боротьбу з У ПА. Всту
пити у багатоденний бій з цими дивізіями та регулярною армією 
означало за кілька днів перемолоти величезні патріотичні сили. Тому 
Провід ухвалив рішення: частину УПА перевести з боями на Захід, 
частину перевірених у боях і самовідданих повстанців, які засвіти
лися у своїх теренах, Провід ОУН спрямував у східні області Ук
раїни для створення запасної підпільної мережі. Курені і з ’єднання 
куренів наказано розосередити і постаратися “червону мітлу”* про
пустити без боїв.

Наказ був чіткий і зрозумілий: з метою економії сил уникати 
боїв. Вступати в бій тільки тоді, коли не можна ухилитися. В ос
нові цього рішення 1945 року було припущення про ймовірність 
переростання війни антинімецької у війну між демократичним за
ходом і комуністичним сходом. Припускали, що фронт покотиться 
із заходу на схід і тоді свої українські збройні сили могли б дуже 
знадобитися для нового розгортання масової боротьби за са
мостійність, яку західні держави мали б підтримати.

* “Червоною мітлою” називали акцію совітської влади, що мала на мсті проче
сати всю Західну Україну і знищити всю Українську повстанську армію. 
Совітська влада розгорнула кілька дивізій від північних кордонів України 
до півдня і рушила їх  від східних теренів до західних кордонів. В акції було 
задіяпо понад 60 тисяч совітських військ.



Третя важлива віха в розвитку стратегії ОУН випадає на 1947 рік. 
До цього часу стало ясно, що війни між Заходом і Совітським Со
юзом не буде. Перспектива можливої перемоги зникала, що ви
кликало вельми важливе психологічне питання: якщо неможлива 
перемога, то доки ж боротися? І як боротися без надії на перемогу? 
Який же кінець чекає на кожного повстанця?

Упродовж 1945, 1946, 1947 років чекісти вигадали десятки про
вокаційних комбінацій. Застосовували газ і отруту. Повстанці всі 
ці методи розкрили і навчилися протидіяти. Це дорого коштувало, 
але й досвід був надзвичайно важливий.

Провід ОУН ухвалив рішення: вдруге перевести з боями части
ни УПА на захід, решту розосередити в дрібні групи, щоб їх легко 
було ховати в лісах. Запропонували всім, хто втомився і не відчу
ває сили продовжувати боротьбу, перейти на легальне становище. 
Усі конспіративні помешкання і зв ’язки, щодо яких є сумніви, чи 
не розкрили їх чекісти, законсервувати і не використовувати. Надійні 
зв’язки використовувати обережніше.

Внаслідок цієї реорганізації в підпіллі залишалися камікадзе із 
заповіддю: “Боротимемося до загину і хай на нашій крові зросте 
нове покоління борців за волю України!”

Ці люди — герої. Вони не здавалися в полон. Вони стрілялися. 
їхня героїчна боротьба тривала до 1956 року. Без зовнішньої допо
моги, без централізованого постачання зброї і медикаментів наші 
повстанці боролися після війни впродовж цілих одинадцяти років!

Така фанатична відданість ідеї, така твердість духу довели всьо
му світові і нам самим, що в українських жилах тече не сукровиця, 
а козацька кров!

Ми ще спроможні боротися за волю!
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У КАБІНЕТІ ЧЕКІСТА ЛИТВИНА
Коли працював у другу зміну і після снідання був у бараці, до 

мене підходить шнир і тихенько, щоб ніхто не чув, каже, що мене 
викликають у штаб до кабінету номер два.

— Що це за кабінет? — питаю.
— Особняк, — тихо шепнув. (Особняк — це особливий уповно

важений Комітету Державної Безпеки по виправно-трудовій колонії.)
Я пішов. Постукав у двері. Зайшов.
— Добрий день!
— Добрий день! — відповів він. — Сідайте! — і показав на 

стілець.
Я сів.
— Л ук’яненко, вп не так починаєте табірне життя, як треба. Ви 

відмовилися працювати в редакції газети. Ви не ходите на політза- 
няття. Ви піддаєте сумніву законність правил внутрішнього розпо
рядку. Ви заводите знайомства з найлютішими ворогами радянсь
кої влади. Ви сієте по зоні думки про те, що радянська влада згни
ла і мусить згинути. Ви підтримуєте антирадянський дух у зоні. 
Люди, які готові були піти на співробітництво з нами, тепер в роз
губленості і не знають, що їм робити. Ви стали нам поперек дороги. 
Коли вас привезли, я навмисно довго не викликав, щоб подивити
ся, як ви будите себе поводити. Ви подумали, що тут можна роби
ти, що хочеш. Не вийде! Затямте собі: не вийде! Як вам подобаєть
ся робота — возити вугілля на електростанції? Обливаєтесь потом 
на морозі?! То мій перший вам подарунок!

— А далі що ще буде?
— О, набір величезний: позбавити пакунка, листування, поба

чення, бур, карцер, тюрма і ще всякі інші випадки...
— Випадки... це коли людині цеглина падає на голову?
— Не вигадуйте. Але майте на увазі, що набір способів у нас 

величезний. І крім того, життя в колонії просто-таки вільготне: ма
газин загальний, магазин для м’ясопродуктів і молока, буфет, кіно 
безплатне і платне, газети, журнали, книги — передплачуй, що 
заманеться, одяг, який хочеш — подивись, он ходять у кожухах. 
По суті, одне обмеження: щоб було темного кольору. Та чим же 
таке життя відрізняється від того, що за зоною?! Тільки й того, що 
немає жінок і невільно поїхати кудись! Нічого, ця “малина” припи
няється. Поступово відновимо режим, що аж запищите! Начальник



колонії вже підписав наказ про заборону ходити у верхньому цивіль
ному одязі. Його у вас заберуть і покладуть на склад. Буфет і мага
зин для продажу м’ясних продуктів і молока закриваються. Лишить
ся один загальний магазин. Список продуктів ми переглянемо.

— Цими заходами ви збільшите у політичних в’язнів любов до 
радянської влади, — кинув уїдливо.

— Про яку любов ви говорите? Влада тримається на примусі!
— Та що ви говорите — це ж зовсім суперечить партійному 

поясненню суті совітської влади!
— Я не теоретик, я практично здійснюю політику влади. І на 

ваші розумування ми найдемо управу!
— Посадите на голодну порцію?
— Посадимо. О, голод — велика сила!
— Що ви мене лякаєте! Хіба на Львівщині на волі не те саме: 

весь районний центр уставлений великими дощатими агітаційними 
щитами із зображенням свині та корови — м’ясо, масло й молоко, 
а в магазині нічого немає. Гроші в кишені, а купити поїсти нічого. 
Ваша система неспроможна ні нагодувати людей, ні одягнути. Роз
плодили величезну машину державної бюрократії і держите народ 
у страху.

— Комуністична партія створила струнку систему державного 
управління суспільством.

— Вона ж паралізує всяку ініціятиву.
— Вона паралізує антирадянську діяльність таких, як ви.
— Ви, напевно, любите Леніна. Так ось він сказав: “Якщо ра

дянська влада коли-небудь і загине, то загине від бюрократизму”. 
У цьому напрямку ваша влада і йде.

— Не дочекаєтеся! — з люттю просичав Литвин.
— Дочекаюся!
— Уже 44 роки вороги радянської влади пророкують нам заги

бель, а ми щодень розвиваємося і зміцнюємося.
— Усяке явище гине тільки тоді, коли завершить цикл свого 

розвитку: ідея соціялізму була посіяна на одній шостій частині зем
ного суходолу, зійшла, розвинулася і дала плід. І весь світ бачить 
цей плід: цілковите рабство, тотальна русифікація, феодальне 
сільське господарство і страшенно відстала промисловість — усе це 
жахає вільний світ. І він на нашому боці, а не на вашому.

— О, бач, ви признаєтеся, що пішли в антнрадянський табір 
світової буржуазії.
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— Що за нісенітниця?! Причому тут буржуазія? Я кажу про 
вільний, тобто демократичний світ, а не про буржуазію!

— А він — вільний світ і є буржуазний.
— Ви погано вивчали марксизм-ленінізм: буржуазія — це реак

ційна частина (причому зовсім незначна) вільного західного світу.
— То ви погано вивчили марксизм-ленінізм і не знаєте, що у нас 

демократія і свобода, а на заході немає ніякої свободи, а є диктату
ра буржуазії.

— У західних державах є по кілька політичних партій, є газети 
різних політичних напрямків, не глушать радіо і мене за мої по
літичні думки там ніхто не посадив би за колючий дріт.

— Чого вас не розстріляли? Львівські чекісти зробили велику 
помилку, що вас залишили живим.

— Ну, мене залишили не львівські чекісти, а Верховний Суд 
України. Коли б залежало від львівських чекістів, вони б зробили 
так, як ви хочете.

— І чого ви не організували бандитську повстанську чоту? Ви ж 
могли організувати чоловік двадцять — тридцять молодих бандитів, 
могли ще знайти у старих схронах два десятки іржавих карабінів. 
Озброїли б їх і напали б на якусь районну міліцію. Ми б спрямува
ли проти вашої чоти роту наших солдат. Ви б перебили половину. 
Рота вас би перестріляла.

— І вам не жаль було б молодих солдат?
— Що значить, жаль? Ясна річ, що не жаль. Солдат багато і 

вони ж призначені воювати. Для чого ж ми їх кормимо, як не для 
війни?! А вас не шкода, бо ж ви — вороги.

— Цілком ймовірно, що не тільки з нашого, але й з вашого боку 
були б українці. Шкода ж убивати своїх.

— А які ви свої, коли боретеся проти радянської влади?
— Ви ділите людей за ідеологією “свій — не свій”, але є щось 

глибинніше від ідеології — спільність походження, антропологічна 
спорідненість, спільність крові, спільність національної долі, спільна 
любов до пісні, вишиваної сорочки, борщу й галушок, білої хати з 
вишневим садком. Це — вічне. А радянська влада — тимчасове 
явище: сорок років тому її не було. Потім з ’явилася. Мине якийсь 
час і її не стане, а оте все національне залишиться.

— Радянська влада — не тимчасове явище, а ось національність — 
тимчасове. Нації сформувалися із зародженням буржуазного сус



пільства і в ході витіснення його комуністичною формацією, зника
тиме й поділ людства на нації.

— Ви справжній інтернаціоналіст або, якщо підходити з загаль
нолюдських понять і здорового глузду, перевертень і яничар!

— Як ти смієш мене ображати, ти, вражина?!! — побагровів 
Литвин і схопився з крісла.

Я не відповів. Коли б це сталося років п’ять тому, Литвин би 
викликав пару ментів і разом вибили б такої бубни, що пам’ятав би 
до нових віників. А тепер за хвильку остиг і не вигнав мене, а сів 
знову в крісло і каже:

— Що ви думаєте робити? Стежка, на яку ви стали, важка і 
довга-довга. Ви думаєте йти по ній? У вас же 15 років! Як ви ду
маєте жити?

— Буду жити, як усі люди живуть.
— Хіба вони живуть? Вони переводять хліб у г... — і в цьому 

весь сенс їхнього існування.
— А на волі?
— Те саме й на волі. Лук’яненко, ви ж розумна людина. Не 

вдавайте, що ви не розумієте поділу людей на тих, хто живе сам, і 
тих, хто сам не живе, а існує для створення умов для життя інших. 
За рівнем вашого інтелекту ви належите до першої категорії. Не
вже ж ви хочете змарнувати кращі роки вашого життя у цих коша
рах для двоногої худоби?

— Поясніть мені це докладніше.
— Та оті трудящі, вони зеленого поняття не мають, яку величез

ну насолоду дає усвідомлення права розпоряджатися іншими людь
ми, їхнім майном, ними самими.

— Чого ж не мають поняття? Вони ж вивчають у школі біоло
гію, а вона вчить, що у світі існує боротьба за виживання. Кожна 
травинка хоче жити й тягнеться до сонця, при цьому закриває со
бою сонце для іншої травинки і гальмує її ріст.

У вовчій зграї вовчиця спарюється з тим вовком, який у погоні 
за нею випередить інших. Слабший відстає і не залишає за собою 
нащадків. Перемагає сильніший. І так покращується рід!

Між людьми те ж саме, тільки боротьба за самоутвердження 
незрівнянно різноманітніша й складніша. І на неї впливає гуманне 
виховання, якого набув народ. Національні моральні засади у на
шого народу не раз виявлялися сильнішими за батьківську (біоло
гічну) любов до своєї дитини. Згадайте Шевченкову “Катерину”.



— Ваше знання біології потягло вас у романтизм, давно мину
лий і немічно-смішний, — іронічно посміхнувся Литвин. — Тільки 
комуністи поставили питання про владу як основне питання всякої 
революції і держави і зрозуміли його у всій його глибині. Об’єктивній 
і суб’єктивній, у тому числі в сенсі її значення як знаряддя управ
ління і як джерела наповнення індивідуального життя справжнім 
вагомим змістом.

— Ви це не уточнили.
— Я вам усе сказав: з нами — життя, проти нас — животіння.
— Можна йти?
— Ще одне: ви понаписували листи не тільки в Україну, а й 

Росію якимсь Серпиліну, Гридаєву. Що це за люди?
— Мої знайомі.
— Антирадянщики?
— Чого це “антирадянщики”?
— А хто ж вони?
— Мої знайомі.
— Не хочете сказати. Гаразд. Так ось запам’ятайте: я не дам вам 

розгортати з колонії антнрадянську діяльність!
— За змістом мої листи не антнрадянські, а правила режиму не 

обмежують адресатів, яким маю право писати листи і тому ви не 
маєте права їх вилучати.

— Запам’ятайте: листи ваші можуть проходити тільки до близь
ких родичів. З ніякими вашими друзями листування не буде!

— Я бачу, що ви хочете мене обмежувати більше, ніж обмежує 
закон — от уже службіст!

— Не поспішайте в тюрму. Тут хоча й погано, та незрівнянно 
краще, ніж у тюрмі. Ідіть і подумайте. І нікому не розповідайте про 
нашу розмову.

Я вийшов. Немов з якоїсь бридкої ями. Думати справді було 
над чим. Найперше, що означає “не розповідати про цю розмову”? 
Коли б я послухав його і не розповів, це означало б, що у нас із н і і м  

з’явилася спільна таємниця, а це означало б, що я вступив з ним у 
змову, яка на цьому першому кроці ще не спрямована проти когось 
із в’язнів, проте абсолютно ясно: якщо замовчати розмову, він ви
кличе знову і зробить наступне прохання. Ясно, куди він хилить. 
А, дзуськи тобі, супостате!

Увечері, коли барак уже був повний людей, я переказав усю 
розмову Кічаку, Віруну, Кравчуку і Столяру, що зібралися були 
купкою, при цьому навмисно говорив гучне, щоб чули й інші.



“ОУН БУЛА НАМ ЗА ЗРАЗОК І МРІЮ”

(Степан Кравчук)
Тим часом у зоні відбувалися важливі побутові зміни: ятку, де 

можна було купити (чеком з особистого рахунка) якийсь пиріжок 
абощо, скасували. Закрили і невеличку крамничку, в якій продава
ли булл час від часу молоко і ковбаси. Одного дня бачу — з крам
ниці кілька чоловік понесли на плечах по мішку цукру.

— Щоб це означало? — питаю Степана Кравчука.
— Ти чув, — каже Кравчук, — від Головіна, від ментів погрози 

“Ми вас затиснемо!"
— Чув.
— Вірив погрозам?
— Не дуже.
— А погрози не так собі пусті слова. Те, що відбувається, це і є 

поступовим практичним утиском. Ятки не стало. Тепер уже не замі
ниш миску бурди холодцем, не добавиш до бурди шматочок ковбас
ки і ніщимну кашу не розведеш склянкою молока. Люди понесли 
цукор мішками, бо пронюхали, що є наказ вивезти з магазину весь 
цукор за зону і в магазині не продавати. Завтра його вивезуть, 
отже, хто сьогодні встигне купити, тон матиме, а хто не встигне, тон 
не матиме. Ти вже маєш гроші?

— Я привіз із собою двадцять рублів.
— На ті не дозволяють купувати. Дозволяють купувати тільки 

на зароблені в таборі.
— Я працюю вже місяць. Питав у бухгалтерії. Кажуть, що дня

ми нарахують.
— “Днями” ... це означає, що у тебе з ’являться гроші після того, 

як цукру не стане.
— Ну, не думаю, що бухгалтерія заводу це робить навмисно. 

Вони рахунки ведуть з першого до першого числа кожного місяця і 
хоч я працюю більше місяця, але цей же календарний місяць ще не 
закінчився, — відказую.

— Формально так. Але цілком може бути, що адміністрація за
воду вловила дух, в якому про тебе висловився капітан Литвин, і 
цього їм досить, щоб пригальмувати відкриття рахунка. Вони ж 
нічим не ризикують. Ти працюєш, змушений працювати і працюва
тимеш, отже хоч-не-хоч, а гроші заробиш і так не може трапитися,



щоб ти не розрахувався, вони хочуть подобатися Литвину, а не 
виявляти до тебе доброту.

— Ти припускаєш, що це вказівка Литвина?
— Цілком припускаю, — відповів Кравчук.
— Я чув, що він не така вже дріб’язкова душа, щоб так по- 

дріб’язковому кусати.
— Про Литвина я також більш-менш такої думки, але ж тут діє 

ціла система слідкування за поведінкою кожного з нас і відповідно 
методи індивідуального утиску. Дивись, кожухи забрали. Але ж не 
у всіх: у шнирів не відібрали. їх наче й*наказ не стосується.

— А ти маєш гроші? Купив цукру?
— Купив п’ять кілограмів. Більше грошей не було. Пару тижнів 

тому я мусив усі свої сто десять рублів переказати матері.
— А чого ти так мало нагромадив, адже ти сидиш уже майже 

десять років?
— Є кілька причин. Перша. Як ти знаєш, роботу на совітів ми 

вважаємо за шкідливу річ для України. Що слабкіша імперія, то 
легше Україні вирватися з неї, того не бажано її зміцнювати своєю 
працею. І того ми працюємо тоді, коли не можна ухилитися від праці. 
І я за всякої найменшої можливості! не працював. Друга причина: 
коли в’язень не працює не зі своєї вини, а з впни адміністрації, то 
йому дозволяють використовувати зароблені гроші на власні потре
би, в тому числі — на харчі. За численних переїздів із зони в зону 
періоди влаштування на роботу тривали часом місяцями, і тоді не 
заробляв, а споживав. Нарешті час від часу виникає потреба допома
гати тому, хто звільняється з табору зовсім без грошей. На початку 
ув’язнення грошей загалом не платили. А потім, знаєш, в ’язні ж є 
різні: одні передплачують книжки, газети, журнали, а інші нічого не 
передплачують, один купить чоботи, штани й бушлат, а інший хо
дить в робочому й латає. Та й навіщо щадити, коли сидиш, немовби 
все життя? Навіщо позбавляти себе найелементарніших потреб — 
трошки кращого (новішого) одягу, взуття та джерел духовної пожи
ви, — коли ти в ув’язненні не тимчасово, а постійно?

— А у мене немає такого відчуття, що я тут постійно. Я перено
шусь думкою на волю і наче моє постійне місце проживання там, а 
тут тимчасово, ну потрапив, трохи побуду і повернуся назад у по
переднє середовище.

— І я з такими почуттям довго жив у зоні. А тим часом ниточки, 
що сполучали з волею, поступово рвалися і рвалися. Життя рідних



і їхні проблеми поступово відсувалися кудись в туманну далечінь, 
я переставав їх розуміти і вже не міг їм щось радити. А в зоні 
розширювалися знайомства, з ’являлися свої потреби й інтереси.

Я був у зоні перший рік, а поруч люди, що були вже десять 
років. У багатьох за цей час не стало дому: батьки повмирали, дру
жини покидали й кудись повіялися, діти виховуються бозна в кого 
і в зовсім іншому політичному й моральному дусі. Власне, цих в’язнів 
на волі ніхто не чекає. То де їхнє життя, де вони: там на волі чи тут, 
за дротом? Коли термін ув’язнення 25 років (як у мене) або 15 років 
(як у тебе) — це не п ’ятирічний університетський термін, це вели
кий відтинок життя. І який? Найкращий! Після цього відтинку 
хронологічно наступає відтинок занепаду і доживання. То невже 
позбавити себе в зоні мінімального задоволення у вигляді перед
плати газет, журналів і книжок та мінімального комфорту у виг
ляді незамусоленого бушлата?

— А як ти дивишся на тих, хто прагнув вставляти палиці в 
колеса цього заводу?

— Знаєш, за серйозне щось, ну, наприклад, підпал цеху чи за
вал шахти, вбивали, причому не вельми досліджували правду, а 
брали групу найбільш імовірних, відправляли кудись на етап, роз
стрілювали і складали акт про втечу. А що стосується дрібнішої 
шкоди, то вона не раз нам самим завдає неприємності!. Дивись, 
наприклад, зіпсував електромотор токарного верстата, то ж до вер
стата іде в’язень-електрик і замінює зіпсований мотор новим. Це в 
нього займе півгодини часу. За півгодини верстат знову працює, а 
електрик везе зіпсований мотор в електроцех, де в ’язні його нор
мально відремонтують. Завод від такої шкоди практично не страж
дає. Є хлопці, які при нагоді закидають у болота напилок, молоток, 
зубило чи ящик цвяхів. При цьому є завжди ризик попастися і нара- 
зптися на велику неприємність, а з іншого боку, ну що значить для 
такого величезного заводу втрата якихось двох напилків чи двох 
молотків?! Головне, звичайно, невиправданий ризик: як у жилій секції 
шннр постійно дивиться, що в’язні роблять, хто до кого ходить, хто 
з ким зустрічається і про що балакають, так і в цеху шнирі і сексоти 
сочать за всіма. Та й викинути не вельми знайдеш куди, бо ж усю 
територію продивляються уважно. Одне слово, тут кожен може сам 
проявляти ініціятиву, яка йому в голову прийде.

— Степане, розкажи мені трохи докладніше про свою справу.



— Ти, Левку, вже знаєш, що я з Тернопільщини і 1930 року 
народження. Підпільна боротьба на Тернопільщині була активна й 
затята. Підлітком я був у молодіжній організації “Доріст”. Нам при
щеплювали любов до України і ненависть до ворогів. І ми готували
ся до боротьби. ОУН була нам за зразок і мрію. Підлітками ми раді 
були прислужитися повстанцям і виконували їхні завдання з най
більшою охотою. Наприклад, рій заходить до села, а нас просять, щоб 
ми за селом вилізли на горб чи високе дерево і дивилися, чи не з’яв
ляться совіти. Якби з ’явилися, то один негайно біг би у село, щоб 
попередити повстанців, а другий продовжував стежити за ворогами...

Степана Кравчука 1949 року мобілізували до совітської армії і 
завезли до Таджикистану. У піхотному полку, до якого його зара
хували, із Західної України виявилося ледь не половина новобранців. 
Поволі хлопці освоїлися з військовою службою, приглянулися один 
до одного, і Степан запропонував створити організацію ОУН у полку. 
Спонукав до цього його один капітан із Наддніпрянської України. 
Ні, він не радив йому створювати організацію, але з ними він завж
ди говорив українською мовою, розповідав про її переваги над ро
сійською. Був незадоволений, що вивезли з України служити в Се
редню Азію. Коли вони, українці, зібравшись у вільний час гуртом, 
співали українських пісень, він співав з ними. Мав чудовий голос і 
слух і так гарно співав, що аж радісно було з ним. Він мав прізви
ще Рогач.

— Якось трапилося, що в час перепису писар записав його не 
українцем, а росіянином і додав “ов” до Рогач.

— Він дуже обурився, — захоплено розповідав пан Кравчук, — 
побіг до штабу і завдав прочуханки писареві, що той ніколи не 
забуде. А, бувало, декламував Шевченкову “Розриту могилу”:

Ой Богдане!
Нерозумний сину!

Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,

Що, колишучи, співала
Про свою недолю,

Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.

Ой Богдане, Богданочку!
Якби була знала,
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У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані 

Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,

На чужій роботі.

“Це я, — каже, — на чужій роботі.”
А то якось, проходячи ввечері повз гурт, зупинився, почекав, 

доки хлопці доспівали пісню, і затягнув: “Думи мої, думи м ої...” 
Всі підхопили.

А коли закінчили пісню, каже:
— Тарас служив у Казахстані. Нас завезли ще далі на схід в 

азійські степи. Його загнали судом. Нас завезли сюди, не питаючи 
нашої згоди. Він проклинав царат і військову муштру, а нам навію
ють думку про велику місію великої Червоної Армії, але хіба не 
вона руками нас, українців, держить оцих азіатів у покорі, а цими 
азіатами, яких завезли служити в Україну, тримає в покорі ук
раїнців?! Потім смикнув головою, наче схаменувся, що забагато 
сказав, попрощався й пішов додому. Я ж подумав: якщо такі офіце- 
ри-східняки є, то нам, галичанам, і сам Бог велів починати бороть
бу. І я від спогадів про боротьбу на батьківщині перейшов до роз
мов про створення організації. Хлопці були молоді, завзяті і дуже 
швидко наше початкове маленьке коло почало збільшуватися.

— Що ж ви думали робити в тому далекому краї? — запитую 
Кравчука.

— Думали зі зброєю прорватися через кордон до Афганістану, з 
Афганістану добратися до Західної Європи, а там через Румунію 
або Польщу перейти в Україну і влитися у збройне підпілля.

— План, далебі, наполеонівський!
— Тоді він нам здавався цілком реальним. На жаль, натрапили 

на боягуза. Ми ж стояли зовсім недалеко від кордону, вивчили 
місце, яке можна було використати для переходу кордону і вже 
залишалося небагато, щоб тихо взяти зброю, вийти непомітно за 
межі військового містечка і піти на прорив кордону. Власне, ми 
готувалися кордон перейти непомітно для прикордонників. Вони 
мали б нас помітити не ближче як за півкілометра від кордону на 
афганській території, а може, й глибше вдалося б пройти непомітно.



— Я служив в Азербайджані неподалік від іранського кордо
ну, — сказав я. — Бували випадки, що наші солдати перепливали 
річку Аракс і заглиблювалися на іранську територію. Совітські при
кордонники на гелікоптері перелітали кордон, опускалися на ірансь
ку територію і нашого солдата або заарештовували, або розстрілю
вали. Чи не було б так і з вами?

— З нами так не було б, бо нас ціла група. Судили нас 18 чо
ловік. Крім карабінів і автоматів, був один крупнокаліберний куле
мет і одна снайперська гвинтівка. Один гелікоптер нас би не взяв. 
Треба було б кілька штук. Ми готові були вступити в бій, при 
цьому він міг затягнутися. Навряд чи до такого бою на афганській 
території справа б дійшла. Усі ми стріляти навчилися ще до армії, 
а в армії ще більше оволоділи зброєю. Ба, один боягуз здав нас.

— Може, ви наткнулися на сексота?
— Його поведінка на слідстві і суді показує, що він до того не 

був знайомий з КДБ. А коли перелякався, то пішов до особняка і 
відтоді став, ясна річ, працювати на КДБ. Його прізвище Іван Смер- 
дюк.

Нас заарештували двадцять три чоловіки. Незабаром кількох 
випустили, а 18 судили. Я йшов першим у справі і мене присудили 
до страти.

Я чомусь звернув увагу на лису голову співбесідника:
— Ти полисів у час попереднього слідства чи після вироку?
— Після вироку. Доки замінили страту на 25 років, голова ста

ла гола, мов коліно.
— Тебе одного присудили були до страти чи ще когось?
— Мене одного.
— Ти маєш у зоні однодільців?
— Є один.
— Що він за людина? Ти познайомиш мене з ним?
— Він не став учитися в таборах і залишився з тою початковою 

освітою, з якою пішов був до армії. Чесний чоловік, але вельми 
обмежений. Проте я познайомлю тебе з ним.

— А як ви вчилися в таборах?
— Не багато в зонах було освічених людей. Абсолютна 

більшість — це прості повстанці, хлопці з сіл, менше з міст. Чима
ло з націоналістичної інтелігенції 1944-1945 року виїхало за кор
дон. Багато москалі перестріляли, не довозячи до таборів. Смертну 
кару скасували були 1947 року, і до 1953 року не розстрілювали.



1953 року смертну кару поновили. У зонах я не зустрічав бодай 
одного обласного провідника ОУН, якого 6 арештували й судили 
до скасування смертної кари — їх всіх стратили. А ті деякі про
відники, що є в зонах, то щасливі, які потрапили до рук ЧК після 
скасування смертної кари. Тут у нас є командир Тернопільської 
військової округи пан Омелян Польовий. Ти його вже знаєш.

— О, це високий провідник!
— Так. Йому поталанило: в одному бою з червонопогонниками 

поранило. Він був одягнутий в уніформу совітського солдата і його 
взяли разом зі своїми пораненими. Заки розібралися, хто він такий 
і передали під нагляд чекістів, то вже була складена медична карт
ка з висновком, що рана не смертельна. Дострелити не було як, а 
присудити до страти не можна, бо смертна кара вже була скасова
на. І так він залишився живий.

У зонах раніше ні книжок, ні журналів не було, отож джерелом 
знань були такі люди, як Омелько Польовий, Василь Левковпч. Зав
жди в зонах бували священики греко-католицької церкви. Часом трап
лялися вчені. Наприклад, Володимир Антонович з Києва (ніби ро
дич славнозвісного історика Володимира Антоновича). Цей Антоно
вич — геніяльний чоловік: він історію знав напам’ять і хоч не мав 
жодної літератури, але все збирав гуртки молодих хлопців і доклад
но розповідав про перебіг Першої світової війни, українську револю
цію і боротьбу за свою державу. Коли вже дозволили в зонах папір 
і зошити, то з його розповідей складали конспекти з історії. Менти їх 
вилучали, але вже не судили за антирадянську агітацію, і тому в’язні 
замість вилучених робили нові конспекти його лекцій. Ці конспекті! 
були головними посібниками для внвчення історії періоду перших 
національно-визвольних змагань XX сторіччя. Після того, як знахо
дили такий зошит, звичайно Антоновича садовили в бур. Він відсид
жував, повертався худющий — одні світлі очі горіли невгасимим 
вогнем. Хлопці намагалися його відгодувати, і він знову проводив 
свої лекції. Сидів він, либонь, з 1945, а може, навіть із 1944 року. 
Замордували його 1954 року після одного страйку. Міг би побути 
збоку. Ні, ввійшов у страйковий комітет. У наших не вистачало глузду 
його рішуче відштовхнути, а табірні сексоти підштовхнули його ближ
че до організаторів страйку. Після страйку їм влаштували слідство, 
побили. Розкидали в інші зони. Антоновича взяли до лікарні, зако
лоли уколами і там він помер. А потім в’язні шкодували, бо вже 
нікому було вчити молодь.
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— Між іншим, у мене є конспект його лекцій і якщо ти хочеш, 
то я дам тобі почитати, — промовив Степан.

— Буду дуже вдячний. Проте, як читати, щоб не забрали? Кра
ще, коли б я переписав. Тоді б я ризикував своїм примірником, а не 
твоїм. Ти знаєш, я взявся демонстративно конспектувати з книжок 
в товсті зошити. Розкладаюся на столі, що посеред секції, і відкри
то записую з книжок цікаві місця. Усі бояться будь-що писати і 
мене з усіх боків почали були попереджувати, що сексоти донесуть 
чекісту і що мені це вилізе боком. Я в кожного такого допитувався, 
чого це мені має вилазити боком конспектування історії Росії Клю- 
чевського, яка вільно продається і є в бібліотеках? Логічної відповіді 
немає. Є натяки в тому дусі, що КДБ не любить, коли хтось щось 
наполегливо вивчає, бо ж він ворог радянської влади. Навчанням 
він посилює себе, отже, посилює свою антирадянську суть. Це оз
начає, що він не роззброївся ідейно і готується до продовження 
боротьби з радянською владою. Тому краще нічого не конспектува
ти. І ще таке: ви ж, мовляв, не всю книжку переписуєте, а тільки 
певні місця. Чекіст візьме книжку і ваші виписки, порівняє і буде 
бачити, що саме ви повиписували і таким чином, як у дзеркалі, 
побачить напрямок вашого мислення. Цими конспектами ви роздя
гаєте себе перед ним. Я їм відповідав, що в мої наміри не входить 
подобатися чекісту. У мої наміри входить не порушувати закон, а в 
читанні і конспектуванні немає порушення закону.

— Тобі не сказали, що й до розстрілу тебе присудили за те, що 
ти не вважав за порушення закону?

— Сказали. Проте я не можу змиритися зі своїм несправедли
вим вироком, ні з судом, що його ухвалив, ні з оцим намаганням 
залякати.

— І все-таки є різниця, що конспектувати: одна справа — Клю- 
чевський, зовсім інша справа — Антонович. Перший — російський 
великодержавник, другий — український націоналіст.

— Я намагатимусь Ключевським прикривати Антоновича. І хай 
всі стукачі і капітан Литвин знають, що я конспектую Ключевсько- 
го. Після Ключевського займуся Соловйовим. А тим часом під тінню 
цих російських авторитетів вивчатиму Антоновича і все таке інше, 
що є в зоні.

— Ще у мене є загальна декларація прав людини. Раніше за неї 
заганяли в бур. Тепер не заганяють, а просто забирають. Після того, 
як перепишеш конспект Антоновича, дам переписати декларацію.



— Дякую, Степане. Вельми радий!
До знавця “джерел” історії України в таборах належав киянин 

Логвин, як повів Степан Кравчук. Він — історик. Коли німці захо
пили Київ, націоналісти-мельниківці створили Національну Раду. 
Логвин входив до цієї Ради. Паралельно бандерівці створили на
ціоналістичне підпілля. На Національну Раду німці дивилися крізь 
пальці. Про людське око вона займалася деякими благодійними 
справами і німці не бачили в тому небезпеки. Діяльність і тих, і тих 
у Києві в час війни — цікава тема, але зараз про Логвина. Отже, 
коли москалі вигнали з Києва німців і почали наводити свій лад, то 
десь напали на слід Логвина, заарештували, засудили й загнали до 
Сибіру. У таборах до нього ставилися з великою повагою, поводив 
себе чесно і зробив дуже багато для патріотичного виховання украї
нських політв’язнів. Ніколи виразно не сказав, чи має докторський 
ступінь, але знання історії мав величезні. Він розповідав не вра
ження про Бантиша-Каменського, Бодянського, Максимовича, Ан
тоновича і ще десяток наших великих істориків, докладно перепо
відав праці цих істориків. Так тривало біля п’ятнадцяти років. Потім 
з ним щось скоїлося. 1958 року ухвалили новий закон про кримі
нальну відповідальність, який зменшив максимальну кару з 25 до
15 років. Судам дозволили за поданням адміністрації концтаборів 
зменшувати кару з 25 до 15 років. Логвину, як зрештою і всім, 
відкрилася можливість не сидіти 25 років, а вийти на волю на цілих 
десять років раніше. Національно-визвольна війна в Західній Ук
раїні закінчилася, голодомор 1946-1947 років на Наддніпрянщині 
давно минув, з ’їзд КПРС 1956 року і викривальна доповідь Хрущо
ва посіяли надії на демократизацію, припинення так званої класо
вої боротьби. Ніби запахло якимсь соціяльно-політичним прими
ренням. Це зрозуміли як модернізацію Союзу чи, точніше, поступ
ку Заходу, тобто крок у напрямку нормального співжиття Союзу із 
Західним світом. А це означало, що Союз не зникає, а навпаки, 
набирає ще більшої сили. Надії на його розвал зникали, і дехто під 
впливом цих настроїв написав заяву про розкаяння, став на коліна, 
лизнув гузно адміністрації і суд зменшив кару до 15 років.

— Логвин написав листа про визнання своєї вини. Лист багато 
разів передавали через табірне радіо. В’язні, як давно було заведе
но, об’явили йому бойкот. Ти підтримаєш бойкот чи хочеш з ним 
поспілкуватися ?



— Я підтримаю бойкот, хоча мені потрібно буде послухати роз
повіді про нього ще й інших людей. І ще: як ви здійснюєте бойкот? 
У чому він полягає?

— Необхідно проявляти до нього глибоке презирство. Не роз
мовляти з ним. Коли зустрічаєшся на вузькому трапі, не вступай 
йому — хай він уступить дорогу. Якщо трап ширший і є досить 
місця, щоб розминутися, тоді, наближаючись до нього, сплюнь у 
ного бік і вилай його зрадником, сволотою чи скажи, щоб його 
нечистий взяв! Колись таких зрадників били або й убивали. Тепер 
руки ніхто не прикладає, проте бойкот — доволі сильний мораль
ний терор, якщо його дружно й рішуче проявляти.

— Мені його показували здаля, і я його знаю в обличчя. У моїй 
секції барака за три ліжка від мого живе Голуб. Він майже щоночі 
кричить. І то так голосно, наче його хто ріже. Я просинаюся від 
цього крику й прислухаюся до його слів. Слова сонної людини май
же не зв'язані. З них важко скласти речення, але серед незрозумі
лого лементу завжди вловлював: “Хлопці, що ви? Я не винен!” 
Потім знову: “Я не винен!” І знову: “Я не винен!” Мені казали, що 
він продався чекістам. Згодом люди це відчули. Він був у буді
вельній бригаді. Наших у ній було також багато. Ну й одного разу 
на голову цього Голуба впала колода. Вона на нього полетіла тоді, 
коли він стояв. Він якраз трохи відхилився і колода вдарила не 
прямо по черепу, а трохи збоку. Він залишився живий, але з того 
часу по ночах кричить “Не винен”, а насправді був винен! Між 
іншим, коли поклали до лікарні з обдертою головою і до нього 
ходили слідчі, щоб випитати, хто ж міг кинути колоду на голову, 
він не став висловлювати свої припущення і тим самим фактично 
справу закрив. З бігом часу про нього склалася думка, що тепер 
він не доносить, але позаяк у минулому доносив, то й немає людсь
кої довіри.

Я його знаю. Тобі переповіли правду. Він із Волині. Був кущо
вим провідником. Коли досидить 15 років, то напевно звільнять. 
До нього не таке ставлення, як до Логвина. Йому помстили за зра
ду, перестав доносити, його трохи остерігаються, але не бойкоту
ють.
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МОДА НА ЙОГУ В ЗОНІ
— Пане Левку, — звернувся до мене Степан Кравчук — ти 

знайомий з Євгеном Грицяком?
— Ні, не знайомий.
— Ходімо, я познайомлю тебе з ним.
— Є в тому який сенс чи — аби було з ким марнувати час у 

пустих теревенях?
— Є сенс. Він непересічна особистість.
— В чому?
— В силі волі і відважності!.
— Тут у концтаборі, слава Богу, таких людей багато.
— Не став їх в один безликий сірий ряд. Бо кожен з цих людей 

має своє обличчя.
— Добре. Я не сноб і не зарозумілий аристократ, щоб спілкував

ся тільки з мені подібними, а на інших дер носа згори, проте часто 
буває шкода часу повторювати черговому з них по суті справи те, 
що за дві години перед цим розповідав іншому. При цьому кожен з 
такої зустрічі намагається робити конспірацію: щоб поблизу нікого 
не було, а найкраще — залізти в якийсь глухий кут між купами 
дощок чи дров.

— Ну так, ти б хотів зібрати відразу сто осіб і їм гамузом розпо
вісти щось за дві години замість того, щоб потратити на них двісті 
годин.

— Власне кажучи, так. У цьому моя найбільша мрія. У всякій 
справі, так і в політичній діяльності!, слід прагнути до підвищення 
продуктивности праці. Говорити дві години одній особі — це одна 
справа, а говорити те ж саме дві години ста особам — це підняти 
продуктивність лекторської праці в сто разів!

— Не будь такий страшенно раціональний, бо перетворишся на 
сухар. Хіба рідко людині хочеться побалакати про абищо, аби відве
сти душу, думками вирватися за межі табірної дійсності! й помрія
ти?

— Я також часом відчуваю таку потребу пофантазувати н по
мріяти. Проте, знаєш, я обриваю мрії і повертаюсь до реальности. 
Річ у тім, що життя коротке і треба поспішати заповнювати відве
дений час істотним змістом, а не мріями.

— Ти можеш так казати, бо ти вчений чоловік, а що робити 
нашим простим хлопцям, повстанцям?



Я не встиг відповісти, бо ми підійшли до Грицяка і Кравчук 
познайомив мене з ним.

Грицяк був трохи вищий за мене і приблизно того ж віку. Волос
ся, мабуть, давно покинуло його голову і вона блищала рівним ледь 
жовтуватим пергаментом. З-під брів світилися дві іскри карих очей. 
Не було в них ні покірности, ні лагідності!, ні доброти. Його по
гляд випромінював відкриту сміливість, прямоту й волю.

— Левку, — обізвався Кравчук, — ти знаєш, що пан Євген 
займається йогою?

— Я чув про це від когось з наших краян і тепер, коли ти по
знайомив мене з паном Євгеном, сподіваюсь почути про йогу від 
нього.

— Я до ваших послуг, пане Левку, — каже Грицяк.
— Розкажіть мені бодай трохи про йогу — попросив я Гриця

ка — і як до неї ставиться влада.
— Думаю, що про йогу в СРСР знало вузесеньке коло індо

логів. Напевно, на початку 50-х років уперше надрукували історію 
індійської філософії. Ще через кілька років надрукували ґрунтов
ну працю про йогу і великого йоги Римачараки, і ось нещодавно в 
журналі “Філософські науки” з ’явилося кілька публікацій йоги 
Вивикенанди.

— А чого ви назвали Рамачараку великим?
— Йога існує понад дві тисячі років. Учення й практика йоги в 

Індії була окутана покривалом таємничості!. У ній існує кілька стадій 
досконалості!, або інакше кажучи, кілька рівнів оволодіння йогою. 
Йога вважає, що не кожному дано пізнати йогу повністю. Один 
оволодіває першою стадією і далі заглибитися неспроможний і за
лишається назавжди на цій першій стадії. Другий оволодіває пер
шою і другою стадіями і далі неспроможний і так далі. Йоги в 
найвищій стадії уміють зупиняти дихання на два тижні, можна ска
зати, помирають на два тижні і потім самі повертаються до нор
мального дихання і життя. У цій стадії йоги не підвладні жодним 
хворобам. Вони володіють своїм тілом до такої міри, що по суті 
можуть покидати своє тіло і лише духом, тобто енергетикою, пере
міщатися в інше місце, на інший континент і там з ’являтися у мате
ріалізованій формі.

— Це здорово! Хоч, далебі, в це важко повірити.
Таке перевтілення, уміння бачити на відстані і штовхнуло йогів 

до втаємничування свого вчення і своїх можливостей. До XX сто



річчя в Європі про йогу нічого не знали. Перші кроки до знайом
ства з йогою зробили англійці в часи окупації Індії. Це була обме
жена, проте все-таки доволі велика інформація. Рамачарака осяг
нув йогу до кінця. І він перший свідомо почав розсекречувати йогу. 
Це він зробив у вигляді товстої книжки. Надрукували англійською 
мовою, а з неї почали друкувати й іншими мовами. В зоні маємо 
російськомовне видання. Я її уважно прочитав і бачу, що багато 
залишилося за межами книжки, тобто Рамачарака також розкриває 
не всі тонкощі йоги.

Цікава педагогічна засада йоги. Вона вважає, що людина може і 
повинна сама себе удосконалювати, і через вдосконалення може 
проходити різні стадії піднесення. Загалом об’єм інтелектуальної 
сили людини, даний кожному окремому чоловікові Богом, не може 
бути змінений. Проте завдання людини полягає в тому, щоб вико
ристати дар Божий до кінця, що на практиці, як вважають йоги, 
буває вельми рідко, і йога, власне кажучи, має своїм завданням 
сприяти тому найголовнішому використанню. Як учення ідеалістич
не, вона не просто визнає існування Бога, але й сповідує цікаву 
педагогічну засаду: вона визнає існування верховної сили, яка веде 
назустріч одне одного тих, хто прагне до самовдосконалення. Звідси 
правило: коли людина вирішила в чомусь, наприклад, в оволодінні 
йогою, сама себе вдосконалювати, то вона зустріне навчите ля собі 
на допомогу, причому процес зближення учня з учителем є взаєм
ний і обов’язковий. Вони знаходять один одного обов’язково. У цій 
педагогічній парі учень є центральною точкою. Учитель викладає 
учневі все, що в нього є, учень вичерпує з учителя всі знання, які 
має учитель, або скільки він сам спроможний взяти в свою голову. 
Тут можливі кілька варіянтів: по-перше, учень, не вичерпавши вчи
теля, наповнив свій мозок по вінця своєї пам’яти; по-друге, учень 
вичерпав усі знання з учителя і не наповнив об’єм своєї пам’яти. 
Він готовий іти далі, ніж міг провадити його вперед перший вчи
тель. У такому разі він обов’язково знаходить другого вчителя, 
який шляхом збільшення знань веде його далі. Ця обов’язковість — 
воля неба, яка здебільшого учня поєднує зі здібним учителем.

Якщо учень вичерпає другого вчителя і ще спроможний розвива
тися далі, йому обов’язково прийде назустріч третій учитель і так 
далі, доти, доки він спроможний удосконалювати себе.

Важливо підкреслити, що мова йде про двоєдиний процес удос
коналення людини. Об’єктом вивчення в цьому разі є, ясна річ,



йога: її теорії (учення, філософії) та оволодіння вправами (глибоке 
дихання, вольове зосередження уваги на об’єкті з такою самоізоля
цією від зовнішнього світу, за якої зовнішній світ ніби зовсім 
відсутній, така концентрація волі на одній думці, коли стає можли
вим цю думку ніби вистрелити комусь за тисячі кілометрів та інше). 
Мета йоги — фізичне й психічне удосконалення людини. Тому йога 
в центр своєї уваги ставить учня, його воля до самоудосконален- 
ня — це головне. Якщо цього немає, учитель нічого не може зроби
ти, та він і не з ’являється. Здається, Ісус Христос пройшов цю 
велику школу. У кожному разі індійський бог Рама — перший Ве
ликий посвячений (між іншим наш трипільський праукраїнський 
арій) — це перший великий йог.

Поява в зоні товстої книжки Рамачараки збудила допитливих 
людей і створила моду на йогу. Ми кинулися конспектувати. Чекі
сти кілька разів забирали зошити й вивчали. Мабуть, прийшли до 
висновку про нешкідливість йоги для їхньої влади. Зошити повер
нули і тепер не забирають.

— Отже, питаю, це вчення не становить небезпеки для комуні
стичної імперії?

— Так, не становить. Йога виникла в Індії ще в другому сторіччі 
до нової ери. Йога — це і теорія, і практика. Теорія навчає практи
куванню йоги.

— А коли б я не захотів практикувати, то що, не варто й читати?
— Не поспішайте, пане Левку, хай я продовжу. Отож йога скла

дається з трьох частин. Перша частина зветься Хатха-йога. Конспект 
Хатха-йоги займає товстий зошит. У мене він є і я можу вам дати 
переписати. Хатха-йога — це вчення про дихання та будову легенів. 
Саме завдяки глибокому диханню людина сполучається з праною 
чи, простіше кажучи, дістає можливість споживати прану.

— А що таке прана?
— Прана — це той космічний складник повітря, який активізує 

хімічні процеси в організмі, сприяє очищенню крови, робить організм 
сильнішим, відпорнішим. Друга частина йоги зветься Раджа-йога. 
Вона вчить концентрувати увагу і зміцнювати волю, тобто вона за
ймається нервовою системою людини. Третя частина розвиває інте
лект і учить спрямовувати енергію мозку в заданому напрям ку  на 
заданий об’єкт.

— Яка мета йоги?
— Самовдосконалення людини.



— А за межами удосконалення є якась зовнішня мета?
— Немає. А хіба цього мало?
— Цього зовсім недостатньо. Людину, ну наприклад, самого себе, 

я розглядаю як інструмент політичної дії. Удосконалення будь-якого 
інструменту роблять для того, щоб він краще виконував роботу. Мета 
інструменту не в ньому самому, а в піднесенні ефективности дії на 
об’єкт. Зубило точать для того, щоб краще рубало бляху, свердел 
точать для того, щоб краще й швидше свердлило метал, солдата вчать 
стріляти для того, щоб влучніше стріляв і більше вбивав ворогів, 
націоналіста є сенс навчити історії та інших суспільних наук для 
того, щоб у теоретичних дискусіях із шовіністами вправніше обґрун
товував правоту українського національно-визвольного руху.

Зубило, свердло, солдат, політик — інструменти. Я — також 
інструмент у руках української національно-визвольної ідеї. І я хочу 
себе удосконалити, мов зубило, заточувати для кращого рубання 
імперської державної машини.

Якщо йога передбачає самовдосконалення і не передбачає вико
ристання самоудосконаленого мене у політичній боротьбі, тоді ніц 
не варте таке удосконалення.

— Я люблю Україну і хотів би робити їй добро. Проте в цих 
умовах, в яких ми тепер перебуваємо і, далебі, будемо знаходитись 
ще не один рік, по-перше, немає змоги щось конкретне робити для 
України, а по-друге, використаймо нашу змушену політичну без
діяльність для того, щоб ширше глянути на людину, землю, кос
мос. Людина живе не тільки тут і зараз. Душа її вплетена через 
прану в космос і де межа, до якої линуть думки людини, її біоло
гічно-електрична енергія, ми не знаємо. І з іншого боку, хіба ми 
живемо тільки зараз? Хіба наше “я ” не триває в часі з минулого 
через теперішнє і в якесь майбутнє? Тож коли ми вдосконалюємо 
свою фізичну сутність завдяки Хатха-йозі і свої волю й розум зав
дяки відповідним вправам, то чи не робимо ми богоугодну справу?

— Гадаю, що тут індійська йога розходиться з християнством, 
бо ж християнство навчає робити іншому добро, а не замикатися на 
самому собі.

— Послухайте, — втрутився Кравчук, — не можна так. Левку, 
ти оголеною логікою притискаєш пана Євгена до стінки й вимагаєш 
підняти руки. Поглянь на йогу інакше: йога — нове явище. Вона 
цікава, і з нею просто треба глибше познайомитися.



— Пане Стефцю, я згідний з тобою. Ви, пане Євгене, дасте мені 
зошита, щоб переписати?

— Дам.
— Євгене, покажіть панові Левкові позу лотоса та навчіть його 

глибокого дихання.
— Чи ж він захоче робити ці вправи? — звернувся Грицяк ніби 

до Кравчука.
— Захочу, — відповів я.
— На перший раз я вам тільки покажу їх.
Він сів на поміст, склав ноги в клітку і підтягнув ліву ногу ступ

нею вверх і дві ступні виявилися вверх. Поза лотоса необхідна для 
вироблення уміння зосереджувати увагу (всю увагу) на одній точці. 
Звичайно це роблять, спрямовуючи зір на свого пупа.

Щоб скласти так ногу на ногу, треба справді довгі тренування. 
Грпцяк зробив це швидко й просто. Тулуб його був випрямлений, шия 
рівна. Потім він ледь нахилив голову вперед, зосередивши погляд 
десь на пупі. І була в цій вертикальній сидячій поставі певна грація.

— Пане Євгене, підлітком, коли я бігав по полях і лугах за 
коровою, я закладу вав собі так ногу за ногу.

— Потренуйтеся, то і в теперішньому віці закладете.
— Я щоранку роблю руханку, але чи треба мені робити цю впра

ву? Побачу.
— Пане Євгене, покажіть тепер панові Левкові глибоке дихання.
— Глибоке дихання, — почав Грицяк, — це легенева вправа, 

проте йоги її роблять особливим способом. Перед тим, як її почати, 
вони уявно проводять лінію від легенів у небо, в прану і потім 
кажуть собі: мої легені сполучаються з космосом, я вдихаю і прана 
струменем вливається в легені, мої легені розширюються й розши
рюються, прана з легенів розходиться по моїх жилах, небесна енер
гія збільшує мої сили! При цьому животом регулюють наповнення 
верхньої-нижньої-нижньої-верхньої частини легенів.

Коли ви зосередите увагу на диханні і будете вірити, глибоко 
вірити в те, що кажете, то й справді відчуваєте і вливання прани, й 
потепління в жилах, і збільшення енергії.

Важливо навчитися вимовляти не порожні звуки-слова, а слова- 
енергію вашої душі, енергію такої сили, на яку спроможна ваша 
нервова система. І тоді все відбуватиметься насправді.

Несподівано тема нашої розмови змінилася.
— Левку, ти знаєш, Євген у Норильську 1953 року керував по

встанням? — запитав Степан.



— Ні, не знаю. Як воно було, пане Євгене? Цікаво було б послу
хати про це.

— Шановні друзі, Левку й Степане, про Норильське повстання 
я розповім панові Левкові колись іншим разом, а тепер хотів би 
викласти вам психологічні висновки, до яких я прийшов завдяки 
неодноразовим спостереженням за поведінкою людей в критичних 
ситуаціях.

— Розповідайте. Ми з Степаном потрапляли у критичну ситуа
цію, коли присудили були до страти. Обставини були які? Сидиш 
у камері. Два наглядачі викликають з камери і ведуть до зали суду. 
Там нас приймав під охорону караул: лейтенант, сержант і три сол
дати. Солдати з карабінами з багнетами наголо. Завели у дерев’яну 
загородку. Лейтенант розставив караул, і суд починає слідство. 
Судовий процес триває кілька днів. Суд виголошує вирок — роз
стріляти! Посилений караул веде до камери. Звичайно, це не та, в 
якій був до вироку. У цій товщі сталеві ґрати, меблі приковані до 
підлоги, заслонку на прозурці не опускають, вона постійно відкри
та і в неї постійно дивиться наглядач. Друзів, з якими сидів на лаві 
підсудних поруч, розвели по інших камерах. їхня дорога довга. 
Наші дороги могли обірватися, і вони далі підуть без нас. Внннкає 
гостре почуття різниці доль. Далі кожен чекає від розгляду справи 
у Верховному Суді України свого: скорочення терміну й етапу до 
концтабору, заміни страти ув’язненням і етапу в зону. За таких 
обставин дії зроблені раніше, ти сидиш у клітці і тепер відбуваєть
ся оцінка раніше зробленого і тебе самого в час дії і в час її оцінки. 
Степане, правильно я зобразив схему?

— Правильно. У наших випадках наші дії і судові розправи 
розведені в часі. У табірних заворушеннях часто бувало все відра
зу: бунт — розстріл, якусь частину зеків заарештували, і тоді все 
йшло своїм планом: попереднє слідство — суд — в’язниця — зона.

— Схематично так і бувало, —каже Грнцяк. — Проте в житті 
кожного разу це окремі обставини, окремі люди й окремі долі. Про
те спостереження показують, що в роді людському незалежно від 
національностн є люди безстрашні, сміливі, менш сміливі, несміливі, 
боягузливі — і всі бояться смерти. І відрізняються один від одного 
тим, що одні можуть подолати страх іти на смерть, а інші не мо
жуть подолати страху. Уявіть собі наступні обставини.

І пан Євген розповів нам про страйк. Режим в зоні, з його слів, 
до того допік в’язнів, що виникло рішення провести страйк. Утво



рилася ініціятивна група. Написали й послали до Москви вимоги 
про припинення знущань. Не вийшли до праці. На переговори з 
табірною адміністрацією ходило декілька осіб з ініціятивної групи. 
Адміністрація не задовольняла вимог, і в ’язні до роботи не виходи
ли. Наступного дня до зони зайшов начальник і сказав: “Завтра 
приїдуть з Москви і тоді всіх, хто не піде до праці, розстріляють. 
Раджу припинити страйк і вийти до праці.” Позаяк ніякі вимоги 
в ’язнів не були задоволені, то й вирішили страйкувати далі.

Наступного дня наказали всім в’язням зібратися з речами на 
площі. Вишикували в шеренгу по п’ять чоловік. На вартових вежах 
до кожного солдата з автоматом додали по два солдати з ручними 
кулеметами.

У супроводі кількох місцевих офіцерів з ’явився генерал, котрий 
приїхав з Москви. Генерал став перед в’язнями і гучно сказав: “Чого 
ви не виходите до праці? Які ваші вимоги? Хтось вийдіть наперед і 
викладіть їх. Я готовий вислухати”.

По шеренгах хвилькою пробіг зловісний холодок. Усі знали: той, 
хто вийде перший, візьме на себе відповідальність і буде першим 
застрілений. І секунду— другу ніхто не виходив уперед.

Члени ініціятивної групп не були формально обрані в’язнями, і 
тепер не мали обов’язку виходити вперед. І не виходили. Кожен із 
трьох тисяч в ’язнів палав одним бажанням: хай швидше вийде впе
ред хтось інший, аби не я.

— Я не питаю вас поокремо чи ви, Левку, чи ти, Степане, відва
жились би вийти вперед, — звернувся до нас оповідач. — Я звер
таю вашу увагу на те, що така обставина — це момент істини. Цей 
момент істини виявляє справжню суть людини. До такого ось мо
менту чимало в зоні ходило з високо задертими носами, ходили 
козирями, барвисто розповідали про свої подвиги в підпіллі і за 
кілька років переконали всіх, що вони відважні і в жодних непере- 
ливках не розгубляться і не здрейфують. Настав момент істини, а 
вони не поспішають вийти вперед.

Генерал почекав п’ятнадцять секунд і повторив: “Хто мені пояс
нить ваші вимоги?”

Із третього ряду піднялася догори рука, в’язні розступилися, і 
чоловік пішов уперед. Усі дивилися лише на нього. Перші секунди 
обличчя блідувате, але крок рівний і голова високо піднята. Ви
йшов на п ’ять кроків уперед і гучним твердим голосом, дивлячись 
генералові просто у вічі, почав викладати вимоги в’язнів.



У цей момент, коли він вийшов першим, став визнаним про
відником усіх трьох тисяч в’язнів. Усі, хто до цього моменту пре
тендували на керівництво, втратили на нього право, мусили опус
тити голови, визнавши за собою друге місце.

— Це було в Норильську, і це був Євген Грицяк, — сказав 
Кравчук.

— Невже? — здивовано вигукнув я.
— Так! — підтвердив Грицяк. — Боротьба жорстока, і вона 

вимагає сміливих провідників.
— Що було далі? — питаю.
— Генерал задовольнив кілька вимог в’язнів: почали нарахову

вати зарплату, дозволили купувати хліб, дозволили тримати у зоні 
папір і олівці й писати додому один лист місячно. Того сміливця і 
всю ініціятивну групу судили й запроторили на три роки до критої 
в ’язниці, але нікого не розстріляли. По суті справи це один з неба
гатьох прикладів, коли обійшлося без страти.

О цій хвилі я побачив мента, що вийшов із-за першого барака і 
прямував у наш бік, вказав на нього своїм співрозмовникам.

— Ходімо сховаємося! — запропонував Кравчук.
— А чого? — питаю.
— Та не хочеться зайвий раз потрапляти ментам на очі, — пояс

нив він.
Грицяк не заперечував, і ми з ґанку зайшли до його барака. 

Коли мент пройшов повз барак і пішов далі, ми вийшли знову на 
ґанок. Мент перебив тему розмови і нам не хотілося повертатися до 
неї. Ніби підсумовуючи закінчену розмову, Грицяк сказав:

— А загалом майже ніхто не знає, як він поведеться в ситуації, 
коли загроза смерти з ’явиться реальна, бо навіть та людина, яка 
один раз з честю подолала страх, в інший раз може здрейфнти. Ви, 
ясна річ, розумієте, що маю на увазі не війну, а більш-менш наші 
табірні умови.
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МОЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Мене викликав начальник загону старший лейтенант Головін. 

Я зайшов. Привітався. Головін відповів на вітання і запропонував 
сісти.

— Я викликав вас, — каже, — щоб познайомити з характерис
тикою. Адміністрація колонії складає щороку на кожного в’язня 
характеристику.

— І ви збираєтеся мені її показати? А я думав, що це робите 
таємно від в’язнів.

— Навіщо ж таємно? Ми робимо це офіційно й об’єктивно.
— А КДБ також щороку складає на нас характеристики?
— КДБ не складає характеристик.
— Не кажіть неправду. Ви ж не будете заперечувати, що, окрім 

вашого емвеесівського офіційного переведення, КГБ складає своє 
агентурне переведення.

— Як ви так все знаєте, то навіщо мене питаєте? Читайте харак
теристику.

Я прочитав. Головін питає:
— Є заперечення? Щось не так написано? Може, ви до роботи 

добре ставитеся?
— Давайте розрізняти дві речі: моє суб’єктивне ставлення до 

праці і моя об’єктивна фізична праця. Отже, перше. Праця в зоні 
примусова. Примусова праця є рабська праця. Я як свободолюбна 
людина ненавиджу рабську працю. Друге. Рабську працю ви так 
організували, що я змушений її виконувати. І я виконую. Дисцип
ліновано. Ну, прецінь відносно дисципліновано.

— На політзаняття не ходите, у змаганні участі не берете, — 
зауважує Головін.

— На політзаняттях я часом буваю.
— Тоді, коли великий дощ і з барака нікуди подітися.
— А щодо трудового змагання, то ви розумієте всю глибину 

глузування над гідністю людини організацією цих змагань чи не 
розумієте? Раб, який працює не з доброї волі, а з примусу, ста
рається якнайбільше працювати — це неймовірно! Раб, який має 
бодай краплину людської гідности, прагне загалом не виконувати 
примусову працю. І коли вже змушений до праці, то логічним є 
його прагнення робити найменше. А ви не просто примушуєте його
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до праці, а ще й намагаєтеся навіяти йому прагнення працювати 
сумлінно. Ви хочете переродити душу людини: замість ненавидіти 
рабство, ви хочете, щоб в ’язень-раб любив рабство. Намагаєтеся 
перевернути основні людські поняття добра і зла і примусити нас 
сприймати суть вашого деспотизму за щось нормальне й морально 
прийнятне.

— Ви ще не відчули, що совітська влада сильна і вона уміє 
приборкувати ворогів, — попередив Головін. — І вас вона прикось
кає. Підпишіться, що ви ознайомлені з характеристикою.

Я розписався й вийшов з кабінету.



“МАТ — ЦЕ НАША НАРОДНА МОВА”
Мене перевели працювати до паросилового господарства підно

сити вугілля до паровозних котлів. Одним із кочегарів працював 
вільнонайманий кацап Капустін. Невеличкого зросту з круглою 
монгольською головою. За зоною у селі він мав невеличку чорну 
хату, жінку і одну дитину. Коли в робочу зону із житлової приво
зили обід, і кочегари, вугленоси, слюсарі йшли до їдальні, то в 
казанку приносили борщ і кашу цьому вільнонайманому кочегарові 
Капустіну. Наш в’язенський кислючий ніщимний борщ він їв з чор
ним глизявим хлібом з таким смаком, наче цілий день росинки в 
роті не мав. І так кожного разу, коли чергував коло котлів. В’язні 
з нього добродушно кепкували, а я, влучивши нагоду, коли в ко
тельній менше було людей і ніхто не звертав на нього уваги, спитав, 
чи він ходить до роботи не поснідавши. Він каже:

— Оце ж вранці встаю і буджу дружину, щоб варила мені їсти. 
Вона встає і сідає чистити картоплю. Заки я вийду на подвір’я у 
якісь справі, бачу вона сидить на ослінчику, картоплина випала з 
однієї руки, ніж упав з іншої — і спить. “Та що ж, — кажу, — ти 
робиш? Мені скоро йти до праці, а ти спиш?!” “Га, що?” — обзи
вається спросоння. “І коли ти вже виспишся — тудить твою мать?! 
Щоб ти навічно заснула!” — крикну на неї, одягнуся та й мерщій на 
роботу голодний.

— Ну, може, вона занедужала? — висловив я припущення.
— Який чорт занедужала! Якби занедужала, то це було б рідко, 

а вона як не сидячи за чищенням картоплі засне, так полізе на піч 
за шкарпетками, звалиться на лежанку й засне. Загалом, де повер
неться, там знайде собі місце, щоб заснути!

— Так а чого ж ти її не кинеш?
— Так я й сам люблю поспати. І коли б оце не на роботу ходити, 

то і я спав би разом з нею!
— Скільки ж годин на добу тобі потрібно спати, щоб ти почував 

себе нормально?
— У мене немає якоїсь певної норми. Я можу спати весь вільний 

від роботи час.
— Так можна проспати все на світі і на життя не залишиться часу.
— Так в тому ж і задоволення життя, щоб поспати. А ще коли 

добре вип’єш — о, тоді зовсім пірнаєш у забуття і власне тоді най
більше зближується смисл життя з його дійсним наповненням!
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— А У тебе, в жінки, у твоєї сім’ї є ще якісь потреби?
— Є, звісна річ. Є потреба їсти. Ця потреба й жене мене в цю 

котельню.
— Ну а припустимо, що тобі з неба упав мільйон рублів і ко

тельня вже не потрібна. Що б ти робив?
— Як, що? Пив би і спав. Або спав би і пив. Та ще з доброю 

закускою — о, то було б життя!
— Напевно, ще б купив собі добрий одяг? Он ходиш брудний і 

в такому лахмітті, як ми, в’язні!
— Не вельми це потрібне. У цьому, буває випивши, впадеш, то 

й не шкода. А коли б був у дорогому одязі та ще й чистий і впав би, 
спіткнувшись, то бруд на чистому був би дуже помітний. То хоч не 
пий з-за костюма. Ні, краще вже в такому, як ось є. Ну, можна 
було б щось трохи обновити, але по суті потреби в цьому немає.

Збоку почулися кроки. Ми оглянулися. До нас прямував слю
сар нашого паросилового господарства Соснін. Він також з вільно
найманих. Високого зросту, худорлявий.

— Здравствуй, Капустін!
— Здравствуйте, Л ук’яненко! — привітався бадьорим гучним 

голосом Соснін.
— Що у вас тут нового?
— Нічого нового. Совітська влада на місці, концтабір теж на 

місці, щі такі ж кислі, як і десять років тому.
— Тебе, Соснін, жінка кормила чи тобі не вистачає за малими 

гризунами? — цікавиться Капустін.
— А гризуни не лізуть поперед мене в тарілку, — сміється 

Соснін. — Якось Іван (це мій старший син) у мене з-під носа забрав 
шматок сиру. Я його ложкою по голові — лусь, та й кажу: “Ти куди 
лізеш, трясця твоїй матері, раніше від батька?! Я тебе розтаку твою 
мать научу!”

— Ти, — каже, — батьку, — не кричи, бо через пару років я сам 
попробую, чи твій череп міцний. А менші діти Петро й Марія до 
матері: “Мама, ти — стара сука, чого мовчиш?”

А я до них:
— А ну замовкніть, брудні мишенята! — Та ложкою по голові 

одного, потім другого.
— Ти, — обізвалася стара блядь до мене, — чого чіпляєшся до 

дітей? Смердючий хрич... твою мать, їж уже, бо на роботу запіз
нишся!



— Ти 6 оце, курва, тільки й випихала мене на роботу, а сама 
треш лавку сракою тай годі!

— Ти, блядун, наробився там! Це я тут кручуся зранку до вечо
ра, а ти там, я знаю, байдикуєш та теплі стіни котлів обтираєш. 
І як вони такого трутня держать там?! Іди вже, а то піду і началь
нику колонії скажу — він тобі всипле бубни!

— Кожне речення ваше, — зауважую, — ваших дітей і вашої 
жінки приправлене матом. Це ви тут просто мені так барвисто пере
казуєте мову за вашим столом, чи всі вони справді так розмовляють?

— У нас мат, — пояснює Соснін, — це натуральна народна 
мова. І це не оздоблювання, а невід’ємна її частина. Того мат ужи
вають діти, жінка, сусіди і загалом усі і в усіх обставинах: за сто
лом, на вулиці, де прийдеться. Я чув, що в українців мату немає. 
Ви багато втрачаєте. Ось дивіться, коли хтось іде і мені треба його 
зупинити, то я до нього звертаюся: “Стій, й... б твою мать!” Він 
обов’язково зупиниться, бо до першого слова додано ще троє слів, 
які разом мають велику силу. Без них слово “стій” немає великої 
наказової сили, а з ними має. А як же ви, українці, можете зупини
ти людину, якщо у вас немає слів для підсилення вашого прохання 
чи наказу?

— А у нас вистачає сили у самому тому змістовому слові. Та 
зрештою, у нас також є лайливі слова, тільки не такі брудні і не
пристойні, як у вас.

— Що ви тут балакаєте? — звертається, підходячи до нас, Во
лодимир Юрків.

— Він, — показує Соснін на мене, — питає, навіщо ми, росіяни, 
пересипаємо свою мову матом. Він не розуміє, що ми не пересипаємо 
мову матом, а що сама мова в нас така. Сказати “пересипаємо мову” 
означає, що є мова і є ще щось інше, чим ми її пересипаємо. Це 
неправильно. Нічим ми мову не пересипаємо. У нас просто мова така.

— А що Лук’яненко на це каже? — цікавиться Юрків.
— Він не руський і просто нас не розуміє, — відказує Сосін.
— Серед москалів, кажу, я живу з шістнадцяти років і вашу так 

звану народну мову знаю добре, проте вона завжди здавалася і 
тепер здається страшно брудною й неприступною.

— Така вона є в натуральному вигляді, — пояснює Сосін.
— Який народ така й мова, — піддакує Юрків.
— От власне: некультурний, неотесаний, нецивілізований і зло

дійкуватий народ неспроможний помітити грубість, бруд і хамство
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у своїй мові, бо він сам її витворив і вона — це словесний вираз 
духовної суті її творця.

— А ваша мова, українці, здається мені якоюсь блідою й неви
разною, — каже Сосін.

— У вас ніколи не почуєш гострого ядрьоного слова. Та он по
гляньте: коли ви хочете полаятися, то вживаєте наших слів. Хіба 
це свідчить про багатство вашої мови?

— Це свідчить, що в таборах ми до деякої міри відійшли від 
духу національної мови і прийняли ту, що зрозуміла і литовцям і 
латвійцям, і естонцям і татарам, і нам, і вам, і за інерцією починає
мо вже й між собою в лайці вживати ваші лайливі слова. Це тимча
совий бруд, і ми його відмиваємо.

— Що ви, Левку, робите? — звернувся Юрків до мене. — Може, 
ходімо прогуляємося?

— Ходімо. Трохи є вільного часу.



ВОГНИК У ДУШІ ВОЛОДИМИРА ЮРКІВА
Вийшли з котельні й пішли на стежку за сушаркою.
Я звернувся до Юрківа:
— Пане Влодку, ми вже не один раз обмірковували позитивні 

риси й недоліки вашої національно-визвольної боротьби. Хотів би 
почути ваші думки чи навіть фантазії про різні способи боротьби: 
не тільки ті, що вже були, але й ті, яких ще не було, але які, 
напевне, будуть можливі в майбутньому.

— Конкретизувати стратегію важко. В нашому прагненні до са
мостійності!, як бачите, є дві речі: ясна, непохитна й категорична 
остаточна вимога — повна незалежність України. І друга річ: ту
манне уявлення про те, як ми дійдемо до самостійності!. Ця ту
манність зумовлена тим, що сьогодні діє й завтра діятиме вельми 
багато чинників у світовій, імперській і українській дійсності!. Зве
сти їх усі й виразно побачити реальний шлях, яким Україна просу
ватиметься до незалежності!, просто неможливо. Розв’язати цю за
дачку неможливо, бо у ній занадто багато невідомих величин. Наш 
шлях можна порівняти з тим, коли подорожній іде вночі і бачить 
далеко поперед себе світло в вікні, а перед собою в густій темряві 
нічого не бачить. Далекий вогник у вікні не дасть йому збитися з 
правильного напрямку, але в будь-який момент він може спіткнути
ся об пень чи впасти в канаву. Він вилізе з канави і знову піде в 
правильному напрямку, але може знову наткнутися на якусь пере
пону, яка може примусити його зробити великий гак в обхід і тим 
загальмувати наближення до мети.

— У Святому Письмі сказано: шляхи Господні несповіднмі. Тобто 
історичний рух людства в його конкретних проявах розкривається 
перед тим же людством поступово і нам дано бачити його безпосе
редньо, а не в майбутньому. Це означає, що ми не можемо своєю 
головою вичерпати сьогодні всі можливі способи дії завтра. Проте, 
якщо таких способів у Господа прибережено сто і ми тепер оволо
діємо п’ятдесятьма, то тим самим ми підготуємо себе до майбутніх 
подій на п’ятдесят відсотків. За такої підготовки наші шанси на 
перемогу збільшаться наполовину.

— Ви, Левку, були в тому владному середовищі, яке в принципі 
виключає націоналізм і самостійщинну, — каже Юрків. — Ви ж 
виявилися таким. Ви — виняток для того середовища. А чого не 
припустити, що такий виняток знайдеться, наприклад, на посаді
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командира підводного човна? Уявіть собі, що ви були командиром 
атомного підводного човна. Залога човна — це замкнуте невелике 
середовище. Ви здібний командир і добрий педагог. За певний про
міжок часу знаходите (а частково виховуєте) серед офіцерів ще 
одного щирого українця. Вивчаєте запобіжну систему на атомних 
ракетах і досягаєте можливости автономного запуску.

— Я чув, що існує шість ступенів запобігання випадковому за
пуску і що без команди з Москви жодна атомна ракета підводного 
човна чи й наземного атомного комплексу не може бути запущена.

— Я можу відповісти в дусі відповіді Богдана Хмельницького 
(коли йому показали нову козацьку фортецю і сказали, що її зруй
нувати неможливо), він відповів: “Усе, що руками людськими зроб
лене, руками людськими може бути й зруйноване”. Так із запобіж
никами на атомних ракетах: як би вони хитро не були зроблені, їх 
зробили люди, отже, люди й розгадати і нейтралізувати їх можуть.

— Припустимо, що командир підводного човна та інженер до
сягнули технічної можливости запустити атомні ракети. Що далі?

— Далі вони нейтралізують активних російських шовіністів і з 
нейтральннх вод висувають Москві телеграмою ультиматум: випус
тити Україну з-під своєї влади до такого ось числа і такої години, — 
каже Юрків. — У разі затримки — усі атомні ракети човна будуть 
запущені на Москву. Телеграми про це надіслали в Раду Безпеки 
ООН з проханням повідомити уряди всіх держав, що мають свої 
дипломатичні представництва в Москві, про висунутий ультиматум.

— Оце так план — о...го...го! Я захоплений сміливістю вашої 
думки! Це капітальна авантюра! Якщо не думати про завдання, що 
неминуче постало б перед двома українськими націоналістами-підвод- 
никами, то душа від радісного захоплення аж п ’яніє! Одначе сп’я
ніння як і очманіння не той стан, в якому можна братися до діла.

— Маєте на увазі, що залога човна може бути до ста осіб, а їх 
тільки двоє? — запитує Юрків.

— І це маю на увазі.
— А хіба не можна було в Галичині підібрати два-три десятки 

добрих хлопців і перед виходом з порту у відкрите море провести 
їх на човен, наприклад, під виглядом курсантів-практикантів?

— Два-три десятки галичан підібрати майже неможливо. Чекіс
ти нападають на слід на другому, а найчастіше на першому десятку 
членів підпільної організації. Отже, добір кільканадцяти молодих
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людей міг би розтягнутися на півдесятка років. За цей час капітана 
переведуть на інший човен, інженера спрямують до військово-інже
нерного училища або відбудеться ще щось, що підібраних людей 
зробить непотрібними. А як завести їх на човен? А проблема фахо
вої заміни? Та й загалом, Влодку, ви не припускаєте, що в підвод
ний човен ще з заводу закладена радіоміна, яку в разі повстання 
човна супроти влади з Москви висадять у повітря і весь човен піде 
на дно?

— Левку, ви малюєте труднощі як песиміст. Ви хочете все пе
редбачити і йти до перемоги з математично розрахованим наперед 
кожним кроком. Я вірю в велику силу ентузіязму й волі до перемо
ги. Воля як прояв екзистенції ламає математичні розрахунки, так 
званий здоровий глузд і перемагає. Ця екзистенціяльна воля штов
хала французів на боротьбу проти потужної німецької військової 
машини, ця воля штовхнула тисячі й тисячі українців на боротьбу 
супроти потужної російської комуністичної імперії, ця воля штовх
нула вас до боротьби. Коли б француз окупованої німцями Франції, 
коли б українець окупованої москалями України керувалися здоро
вим глуздом, вони б не повстали, бо об’єктивно вони не мали жод
них шансів на перемогу. А хіба ви, починаючи боротьбу, розрахо
вували на перемогу? Звичайно, ні... Отже, не сама перемога, а не
обхідність боротьби проти зла штовхає людей на боротьбу. І часом 
приводить їх до перемоги — як у випадку з французами.

— Загалом ця філософія правильна, проте атомний підводний 
човен — це зовсім інша справа. На ньому може знайтися одна особа 
цього екзистенціяльно-вольового типу, проте неймовірно, щоб там 
їх виявилося десяток. Одна ж неспроможна виконати той об’єм 
праці, який виконує велика залога. Я вірю в потужну силу великої 
людської волі, я не вірю в диво, — твердо сказав я.

— Якщо ми, нація, повіримо в свою силу, ми будемо сильні, 
якщо ми повіримо в перемогу, ми переможемо.

— Ви що тут ходите?! — закричав до нас старший лейтенант 
Сисоєв, який, обходячи робочу зону, нас запримітив. — Вам що, 
робити нічого? Я за вами слідкую. Ви вже цілу годину не працюєте! 
Хочете, щоб я склав акт про вашу бездіяльність у робочі години?

Не було настрою сперечатися з Сисоєвим, і ми розійшлися по 
своїх робочих місцях. На прощання Юрків кинув мені: “Нічого, 
друже, наступного разу обговоримо ще якусь дивацьку ідею!”



— Із кожної дивацької ідеї можна вилущити розумну думку, — 
відповів я, подаючи руку на прощання. Юрків простягнув свою 
назустріч. Ледь усміхнене обличчя, прямий відкритий і сміливий 
погляд та міцна рука випромінювали оптимізм, силу до боротьби та 
віру в перемогу України над імперією і його самого над жорстоки
ми умовами ув’язнення.

Попрощавшись, ми пішли врізнобіч.
— Яка чудова людина! — думав я про нього. — Та якщо Украї

на має таких синів, то вона не сирота і не покинута вдова! Всотав
ши в себе войовничий дух старших бандерівців і загартувавши волю 
на крицю, він з гордістю йде в першому ряді борців супроти імперії 
і допомагає мені стати поруч. Тут, у зоні, велика школа патріотиз
му, а ти, друже, добрий навчитель у ній! І дякую Теребовлянщині і 
твоїй матері, що привела такого сина на Божий світ!



“ШПИГУНСЬКУ РОЛЮ ВЧИТЕЛЬКА 
ГРАЛА ВЕСЕЛО”

(Володимир Андрушко)
Широка брама між житловою і робочою зонами була відчинена. 

Починалося виведення в’язнів із житлової зони на роботу. Як пра
вило, це відбувалося так. Ліворуч стояв черговий старшина зі сто
сом карток з прізвищами в’язнів та вказівкою статті Кримінального 
кодексу, за якою засуджено, термін ув’язнення, його початок і кінець. 
Праворуч стояв другий наглядач і уважно спостерігав за в’язня
ми. Вони стояли побригадно. Старшина зачитував з картки прізви
ще в’язня, той називав статтю Кримінального кодексу, за якою за
суджений, і термін ув’язнення. Якщо відповідь збігалася із запи
сом на картці, старшина командував: “Проходьте!” В’язень під пиль
ним оком другого наглядача відокремлювався від своєї бригади і 
переходив крізь браму із житлової зони до робочої. Перейшовши, 
як водилося, зупинявся, аби почекати свого колегу і йти далі ра
зом, або йшов сам.

Доволі високий молодий і стрункий чоловік, перейшовши до ро
бочої зони, зупинився на дерев’яному помості (трапі). Коли я про
йшов варту і наблизився до нього, він простягнув руку до привітан
ня й каже:

— Я — Андрушко Володимир.
— Дуже приємно. Я — Левко Л ук’яненко.
— По суті ми вже знайомилися, але то було в чималому гурті і 

того навряд чи ви мене запам’ятали. Зона велика. Ви ще тут по
рівняно недавно. Кожного разу зустрічаєте нових людей. Тепер 
перед вами ніби калейдоскоп однакових сірих фігур. Треба рік-два, 
щоб перезнайомитися з усіма. А й те правда: навіщо знайомитися з 
усіма? Потрібно з тими, з ким треба.

— А з ким потрібно?
— З патріотами України, з націоналістами.
— Ви знаєте, яка різниця між українцями і євреями?
— Чого кажете “євреями”, а не жидами? Адже позитивна україн

ська народна назва цього народу “жиди”, а не “євреї”. Коли украї
нець хоче образити жида, він називає його юдою. Уся наша досо- 
вітська література і східної і західної частин України називає їх



жидами — відповідно до того, як споконвіків називає їх українсь
кий народ.

— Теоретично я все це знаю, а практично мені важко вимовляти 
слово “жид”. Знаєте чому? Тому, що за роки совітської влади нас, 
українців, привчили боятися його вживати, а жидів привчили спри
ймати з українських уст слово “жид” як образу, а не як позитивну 
чи нейтральну назву. Я сам себе можу примусити називати євреїв 
жидами, але це слово може почути єврей з моїх уст і сприйме як 
образу, тоді коли я зовсім не мав наміру його образити?

— У зоні сидять націоналісти. Вони прагнуть українській мові 
повертати її національний дух, хочуть очищати її від русизмів. Жиди 
це знають і не ображаються.

— Гаразд. Мені тут довго витлумачували, чого владу слід нази
вати совітською, а не радянською. Справді, те, що принесли в Ук
раїну московські комуністи, не має нічого спільного з нашим сло
вом рада, радитися, влада, яка формує державну волю способом 
обговорення, ради. Але якщо агітатор хоче досягнути найбільшого 
успіху в поширенні своїх ідей, він повинен промовляти до них зро
зумілою їм мовою. Вживання незвичних для них слів — це спору
дження психологічного бар’єра між слухачем (людьми) і агітато
ром, або ще по-другому: наче між мною і слухачем вставили за
бруднене скло.

— Пане Л ук’яненко, повернімося від лінгвістики до зони.
— Ні, спочатку скажіть різницю між українцями й жидами, пане 

Андрушко.
— Що ви маєте на увазі?
— А те, що українці вивчають самі себе, а жиди себе знають. їм 

не треба самих себе вивчати і вони вивчають нас: наші організації, 
наші програми, наші біографії.

— Це тому, що вони внутрішньо вже консолідовані на своєму 
Талмуді, а ми не консолідовані і шукаємо (виробляємо) спільну 
ідейно-світоглядну основу. Та повернімося до зони. Тут людей ба
гато. Можна прожити десять років і всіх не знати (якщо не ставити 
собі завдання всіх вивчити): в ’язні живуть у різних бараках, пра
цюють у різних цехах, у різні зміни, зміни мають різне коло знай
омих і тому вільний час проводять у різних закутках. А коли до 
цього ще добавити, що дехто на “побажання” кума і сам намагаєть
ся обмежити спілкування і замкнутися у вузесенькому колі колег



по роботі, то й виходить, що можна загалом не знати багатьох по
жильців зони, — пояснив Андрушко.

— А хіба і такі є в нашому самостійницькому середовищі?
— Є. І то чимало. У слюсарній майстерні, куди вас перевели, є 

такий Микола Слюсарчук — типовий представник цієї категорії 
українських патріотичних в’язнів. Він обмежив спілкування до най
меншого мінімуму.

— Я недавно почав працювати разом з ним і ще не встиг його 
пізнати. Хоч, далебі, перше враження на мене він справив добре. 
Мені він здався чоловіком, що в молодому віці пішов у повстанці, 
може, й не зовсім свідомо. По суті не кається, але більше не хоче 
боротися і тому всіляко уникає розмов із затятими націоналістами і 
удає із себе лояльну людину.

— Можна припускати, що в час слідства він дав підписку на 
співпрацю з КДБ і має обов’язок писати донос про кожну розмову 
з такими в’язнями, як ви. А не бажаючи писати доноси, він уникає 
самих розмов, щоб мати перед чекістом виправдання, чого не пише.

— За що він сидить? У нього строк 25 років.
— Я достеменно не знаю. Чув від інших, що він за завданням 

повстанської служби безпеки убив двох учительок, які дуже актив
но діяли супроти повстанців.

Ця легенда така.
— Пане Влодку, хочу вас перебити: як у вас із працею, мусите 

поспішати чи можете приступити до праці трохи пізніше?
— Я вчора на своєму верстаті зробив запас деталей і можу при

ступити на годину пізніше.
— Я теж сьогодні можу прийти до праці пізніше.
— Тож продовжимо, — каже Андрушко, — нашу бесіду. Отже, 

про вчительку з Сумщини.
А історія зі слів пана Андрушка була така. У Сумській області 

німці набрали ешелон молоді для праці в Німеччині. Дорогою, здаєть
ся, у Львові, вчительці вдалося втекти з вагона. Кілька днів вона 
ховалася в місті, а потім пішла на села. Можливо, сподівалася на 
вчителювання, адже перед війною вона почала було вчителювати — 
викладала українську мову. Опинилася в галицькому селі. Люди 
прийняли на квартиру. Вона була молода, вродлива, роботяща і 
радо виконувала будь-яку роботу в господарстві. А коли село дові
далося, що вона вчителька, то і запросили навчати дітей. Поступо
во стала неначе своєю. Національно-визвольний рух від 1941 року в
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цьому селі та поближчому терені розгортався на її очах. 1944 року 
німці відступили, і в село зайшла совітська армія. Військо перено
чувало, та й далі на захід пішло. А за військом прийшли комуністи, 
чекісти і взялися організовувати місцеву владу. Учительку викли
кали в район і запропонували стати директоркою школи в своєму 
селі. Вона відмовилася, посилаючись на відсутність адміністратив
ного досвіду. За пару місяців її викликали нібито в райвідділ осві
ти, а насправді до районного чекіста і зажадали розповісти про 
селян, які пов’язані з повстанською війною. Вона сказала, що нічо
го не знає — їй, мовляв, східнячці, місцеве населення не довіряло. 
Кадебіст знав, що вона каже неправду і щоб притиснути до стіни, 
завів старого чоловіка з її села, поляка, який люто ненавидів ук
раїнців. Той почав називати прізвища селян — прихильників по
встанського руху, з якими учителька перебувала в добрих взаєми
нах. Коли ж поляк від розповіді чекіста звернувся до вчительки з 
вимогою розказати правду, вона плюнула йому в очі і облаяла не
гідником і сволотою. Чекіст погрозив їй відплатою і відпустив.

За тиждень надійшла телеграма з Сумської области від матері. 
Мати писали, що дуже тяжко захворіли і просили негайно приїха
ти. Учителька попроспла директора школи тимчасово її замінити. 
І виїхала. На станції її зустріли чекісти і сказали, що з мамою все 
гаразд, а телеграму дали вони. І що тепер з нею зроблять, що захо
чуть, бо для школи — вона поїхала на Сумщину, на Сумщині вва
жають, що вона в школі. Насправді ж вона буде в закритій кімнаті 
під назвою “тюремна камера”. Там її тримали місяць. Цей місяць 
складався для неї з кількох окремих життів: десять днів її так мор
дували, що все змішалося й переплелося: день з ніччю, притомність 
з непритомністю, страшний біль у голові і всьому тілі і моторошність 
перебування на межі життя і смерті. За ці десять днів її мало допи
тували. їй розповідали те, що вона далебі знала, і питали, чи підтвер
джує. Вона мовчала. Тоді її били, били, били... Води вона пила 
небагато, але до катаринки тягнуло часто. її тіло, мозок, шкіра — 
усе було ніби не її, а чиєсь чуже. По камері вона ходила боса, зі 
ступнів її лущилася біла лупа і залишалася долі — вона не пізнава
ла себе.

Час від часу до неї в камеру заходила чекістська лікарка. Вона 
картала чекістів за тортури. Одного разу, виходячи з камери, ніби 
між іншим кинула: “А в Біблії написано: клятва, що складена під 
примусом — не клятва”. Все тіло гуло. В голові жар мінявся тума-



ном. “Та й що таке я сама, коли книга книг допускає клятву під 
примусом. Врешті-решт, вона не витримала, повторила все те, що 
вони їй розповідали. I сказала, що готова підписати будь-що, що б 
вони їй не продиктували. Вони продиктували їй заяву про співпра
цю з КДБ. Вона написала. Сказали підписати. Підписала. “Та й що 
таке я сама, така маленька людина, — думала, — хіба я не можу 
бути інакшою?”

Наступні десять днів вона відпочивала. її добре годували. Од
ного разу прийшла доброзичлива медична сестра і принесла їй пе
редачу з пляшкою вина і доброю закускою. Ніби для підтримання 
її здоров’я. Поміряла тиск, послухала серце, легені і, привітно по
сміхаючись, запропонувала випити по келишку вина. Учителька 
погодилася. “А жити можна й інакше — так, як більшість. В житті 
ж можна грати різні ролі...” — думалося їй.

Наступні десять днів були фактично вишколом. У супроводі двох 
“приставлених подруг”, що нібито їхали разом з нею кудись у відря
дження, учителька заїхала на день до своєї матері, пройшлася селом 
і зустріла декого зі своїх колишніх подруг. Усім казала: шкода, що 
відрядження не дозволяє затриматися в рідному селі на два-три дні.

Це був 1944 рік.
Поступово вона перетворилася на затятого ворога нашого націо

нально-визвольного руху і до 1947 чи 1948 року накоїла багато лиха. 
Цей вишкіл убив у ній совість, і вона свою розвідувально-шпигунську 
ролю грала весело і хвацько. її сполучили з учителькою з сусід
нього села, що для боротьби з нашим рухом пройшла вишкіл у 
спеціяльній школі під Ленінградом. Удвох вони продали чекістам і 
спричинили смерть кільканадцяти повстанців. Легенда, яку вона 
розповіла слідчим повстанської служби безпеки про тортури і ви
мушеність служби на чекістів, може бути просто вигадкою. Хоч, 
ясна річ, може бути й правдою. А втім була одна цікава річ: казали, 
що вона зрідка напивалася в дим, замикалася в хаті і не виходила 
на люди по цілих два дні. Яка причина — ніхто не здогадувався. 
Тож коли зв’язки цих двох учительок з КДБ були встановлені дос
теменно, коли їхня вина в провалах кількох операцій і загибелі 
кільканадцяти повстанців була доведена, тоді за рішенням крайо
вої СБ Микола Слюсарчук і знищив їх.

— А друга вчителька звідки була родом? — цікавлюся.
— Не знаю. Відомо, що вона прислана звідкись, а не місцева. — 

відповів Анрушко. Може, загалом московка. Чекісти, бувало, на-



бирали москалів з Ростовської, Білгородської та інших прилеглих 
до України областей і з них готували фахівців для боротьби з на
шим рухом. Справа в тому, що в цих областях люди вимовляють 
букву “г” по-українському, уміють вимовляти — паляниця, куку
рудза. Оце “ця”, диграфи дз, дж для справжнього москаля станов
лять нездоланну трудність. У прилеглих областях москалі уміють 
вимовляти ці звуки, що значно полегшує вивчення української мови.

Як ви, Левку, думаєте, Слюсарчук правильно зробив, що вбив їх?
— Звичайно, правильно! Він же виконував присуд.
— Придивітеся до нього: може він і тепер непогана людина.
— Добре. Придивлюся. І згодом побачу. Тут ще багато людей, 

яких я не знаю. А ви вже всіх знаєте?
— Всіх не знаю. І не прагну знати всіх. Тут є чимало поліцаїв, 

власівців, карних злочинців. Навіщо вони мені здалися! Я з ними 
не мав, не маю і не хочу мати жодних стосунків у майбутньому. 
А ось про вас хотів би знати трохи більше із ваших уст, а не тільки 
з переказів інших людей. Розкажіть мені, будь ласка, як так трапи
лося, що ви є східняк і раптом стали на націоналістичні позиції?

— А хіба на східній Україні не українці живуть?
— Українці. Проте в час війни вони пішли в німецьку поліцію, 

а не в УПА.
— Давайте для початку розрізнимо дві речі. Перше — це анти- 

совітська орієнтація, і друге — куди пішли, — почав я. Ці східня
ки були рішучо проти більшовицької влади, бо вона репресувала їх 
самих, їхніх родичів чи близьких. Вони прагнули до помсти і хо
тіли знищити терористичну владу. Війна дала їм нагоду помстити- 
ся за всі страждання. До них прийшли німці, і вони пішли до німців. 
Якби прийшла УПА, вони пішли б в УПА. УПА не прийшла, і вони 
опинилися з німцями. Ви вже приглянулися до цих поліцаїв. Це 
люди невисокої 'освіти і не сильного інтелекту. Усі вони прості 
сільські дядьки. Це не ті люди, які самі виробляють ідеологію та 
політичні концепції. Вони українці етнічно, а не ідеологічно. І ви
робити програму боротьби за самостійність України вони не могли.

— Гаразд, вони пішли до німців, бо більше ні до кого було піти 
для помсти за кривду, але чого вони в концтаборі стали стукачами? 
Чого ми мусимо ховатися від них, цих українців, як від ворогів? — 
Не розумів Андрушко.

— Якби їх вела велика ідея, вони б не зламалися. їх вело почут
тя помсти. Воно спрямоване в минуле, а не в майбутнє. Минуле
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закінчилося, разом пропала й надія на помсту. Суб’єктивно мусили 
або сказати собі, що вже достатньо поквиталися з більшовиками, 
або що подальша помста неможлива і тому довелося від думки про 
неї відмовитися.

— Пане Левку, вони ж не просто засудили свою службу в поліції. 
Вони погодилися працювати на ЧК. Саме підслухування і донесен
ня владі суперечить народній моралі: порядна людина ніколи не 
підслухує і не доносить владі. Споконвіків українці вважали це за 
крайню підлість і людей таких мали за гидких слимаків, вартих 
того, щоб їх просто чавити на дорозі.

— Згідний. Так мало б бути. Це — вимога. Але позаяк вона не 
пояснює, то мусило знайти пояснення їхній поведінці. Воно просте: 
проти них слідство вели за статтею про зраду батьківщини. Стаття 
передбачає страту. Зі страху перед смертю вони й дали згоду на 
співпрацю з КДБ. Сподівалися таким чином пом’якшити собі кару. 
Проте ви ж бачите, що якась частина поліцаїв-українців веде себе 
досить порядно: вони намагаються нас не чути і не підходять близько, 
коли припускають, що між нами розмова, що є цікава для чекістів. 
Між іншим, ви вірите в Бога?

— Ні, я атеїст. Я це не рекламую і не стараюся когось відверта
ти від християнства, але коли мушу відповісти на пряме питання, 
то така моя чесна відповідь. А чого ви це питаєте?

— У зв’язку з поліцаями-сексотами. Якщо він без серйозної за
грози життю погодився на співпрацю, то тут оцінка ясна — він 
негідник. А коли загроза життю була реальна, він душею справді 
проти співпраці, але під тиском реальної загрози смерти все-таки 
погодився на співпрацю, то тут виникає ускладнення якраз з огля
ду на Святе Письмо. Святе Письмо каже, що не є гріхом те, що 
зроблене під загрозою. Людина не зобов’язана виконувати обітни
цю, яку змушена була дати під примусом, тобто сЪма обітниця не є 
обітницею. І ясна річ, примус має бути реальною загрозою життю, 
а не так собі абнякенька погроза.

— З огляду на таку засаду Святого Письма можна виробити собі 
філософію, яка дозволятиме будь-яке крутійство і політичну про
ституцію.

— У моральних засадах, що їх сповідує народ, закладені іде
альні зразки поведінки, а не середньо статистичний рівень реаль
них взаємин. У Шевченковій Катерині батько й мати виганяють 
доньку з дому за те, що вона привела байстрюка. Не думаю, щоб



більшість батьків в Україні середини XIX сторіччя так чинили. 
Шевченко змалював не те, що є звичним середньо статистичним, а 
те, що має бути добрим прикладом.

Дозвіл Святого Письма зневажати примусову обітницю не вва
жаю за заохочення до аморальної обітниці. Тобто з точки зору Біблії 
це припустимо, але не бажано. Бажано, як я думаю, і під примусом 
не взяти на себе аморального обов’язку. Різниця між сильними і 
слабкими натурами в тому й полягає, що перші воліють померти, 
але не стати на шлях злого, а другі під тиском обставин стають на 
шлях злого. Батьки Шевченкової Катерини виявилися сильними 
людьми — задля принципу ( “не приведи байстрюка”) вони пішли 
на величезну жертву: залишилися без дитини, надії на допомогу в 
старості. Знову ж мусимо визнати, що сильних є зовсім мало, а 
слабкі становлять абсолютну більшість. Для кого пишуть моральні 
правила: для маленької часточки сильних чи для абсолютної більшо
сті! слабких? Ясно, що для більшостн. Чого? Та того, що сильний і 
сам здолає спокусу зламатися, а слабкому вони допомагають і мо
жуть, часом, утримати від злих вчинків.

— М іі дуже далеко відійшли від мого питання: як ви, східняк, 
стали націоналістом? — нагадав Андрушко.

— Те, що м і і  говорили про поліцаїв-східняків допоможе мені 
повніше відповісти на ваше запитання. Отже, я підлітком перейняв 
ненависть до більшовицької влади і того на прихід німців у село 
дивився з цікавістю без страху і без будь-якої ворожості. Перебу
вання їх у селі і в нашій хаті справило на мене враження, що вони 
чемні і чесні люди, але чужі. Я любив своє: мамині рушники над 
образами, над дзеркалом, над вікнами, любив батькові розповіді 
про козаків — наших дідів-прадідів, любив пісні, сажалку, луг, 
сосновий бір. Ця любов була глибока, і вона споруджувала велику 
невидиму нездоланну стіну між мною і німцями. Я страшенно лю
бив зброю і готовий був піти з ними на кілька днів, щоб дали мені 
гвинтівку з набоями, аби потім втекти з нею до лісу. Вони не запро
сили мене до себе. З часом я і без них знайшов совітську гвинтівку 
і цілий ящик набоїв, ховав її в бору і час від часу ходив туди і 
стріляв у сосни — хотів навчитися влучно стріляти. Отже, до німців 
я не пішов би через глибоке відчуття своєї окремішности. А випад
кова чутка влітку 1944 року про боротьбу за незалежність у Західній 
Україні стала поштовхом для роздумів про сенс самостійності!. 
Подальші роки виявили в мені сильніший розум, аніж він був у цих



наших українських поліцаїв. Я виявився здатним для вироблення 
відмінної від оточення власної ідеології й політичної програми.

— Це зрозуміло щодо сільських дядьків-поліцаїв, проте в Києві 
та інших східноукраїнських містах є ж багато розумних людей, 
напевно, й не дурніших від вас. Чого вони не стали на шлях бороть
би за самостійність?

— Мені здається, що справа не тільки в силі розуму. Людей з 
таким розумом, як у мене, багато. Багато людей розумніших від 
мене. Справа в самовідданості ідеї незалежности України.

— Від чого ж вона залежить?
— Дуже непроста річ, якщо давати більш-менш ґрунтовну 

відповідь. Ну, по-перше, дозвольте відповісти словами Цицерона: 
людиною керує не розум, а доля, тобто так мені судилося. Ця 
відповідь, треба розуміти, задовольнити не може. Тоді підійдемо до 
відповіді іншим шляхом. Ще в армії, коли мені було років з двад
цять три, я взявся читати “Феноменологію духу” Гегеля. З неї я 
вичитав, що хто хоче багато досягти в різних галузях людської 
діяльности, той у жодній з них не досягне помітного успіху. Люди
на має шанси досягти великого успіху тільки за однієї умови — 
зосередження всіх своїх сил і здібностей впродовж усього життя на 
одному напрямку, на одному завданні. Прочитавши це, я сів і пере
брав у своїй голові всі можливі напрямки діяльности, всі можливі 
цілі в житті, тобто постарався відповісти собі на запитання: для 
чого я на світ прийшов?

Відповідь на це залежала від відповіді на питання, як я люблю 
Україну: так собі, між іншим, між бажанням потанцювати, потри
мати жінку за литку, випити з друзями чарку горілки чи таки силь
ніше? Ця любов до України займає всю мою душу чи тільки один її 
куточок? Якщо куточок, то не на багато її вистачить. Я прислухав
ся до своєї душі і побачив, що любов до України заполонює всю 
душу, що все інше в ній не таке важливе, як це. У такий спосіб 
виходить, що я прийшов на світ Божий, щоб служити об’єкту моєї 
любови, щоб зробити йому добро. У чому воно полягає? У свободі 
України. Отже, необхідно відкинути всі інші бажання, пожертву
вати всім задля боротьби за волю України. Тут десь криється те, 
що відрізняє мене від багатьох розумних українців. Або моя любов 
до України сильніша, за їхню, або за однакового почуття я спро
можний на більшу жертовність задля України, ніж вони, або сила 
духу в них слабкіша і тому за однакової зі мною любови до України
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і готовности до однакової жертовности вони неспроможні пересту
пити грань між плином за течією і перебранням до власних рук 
стерна для спрямування плину свого життя власним курсом.

— В такому разі ви — виняткова людина.
— У таборі всі виняткові. У Союзі 260 млн громадян, а в табо

рах, либонь, не більше тисяч двадцяти.
— Із цих двадцяти тисяч значно більша половина — це люди, 

що не самі стали на шлях боротьби, не з власної ініціятиви, а з-за 
компанії, з чужої спонуки. І коли б не трапився на їхньому шляху 
ініціятор, вони ніколи б не потрапили до концтабору. Це означає, 
що до вашої категорії можна поставити тільки ініціяторів.

— Не зовсім так. Часом сторонній імпульс допомагає людині 
переступити Рубікон, але переступивши, вона формується в само
стійну індивідуальність.

— Ви багато знаєте таких прикладів? — перепитав Андрушко.
— У свій час вийшла книжка про триста біографій народовольців. 

Історія народовольських груп, треба правду сказати, свідчить, що 
тільки один із семи після першого вироку продовжував боротьбу. 
Шість із семи переключалися у засланні на вирощування курочок і 
гусочок і більше не підіймали рука проти влади. Цей сьомий був 
зазвичай ініціятором створення групи, але все-таки не завжди. Пане 
Андрушко, я чув, що ви один по справі. Це свідчить, що ви також 
ініціятор. Хотів би й я більше знати про вас.

— Я народився 1929 року на Івано-Франківщині. Учився в Ко
ломийській гімназії. 1943-1944 років належав до юнацької мережі 
ОУН. Мав зв’язок з УПА і розповсюджував літературу, листівки, 
вивішував прапори. Складав і сам листівки. У травні 1952 року 
вивісив прапор над Чернівецьким університетом. Займався дивер
сіями: нищив телефонну лінію, парові колгоспні молотарки, спа
лив на Коломийщині клуб і бібліотеку з більшовицькою літерату
рою. Після знищення УПА продовжував діяти самостійно. Заареш
тували мене 1959 року. Під час трусу знайшли кілька брошур та 
особисті записи антибільшовицького націоналістичного змісту. 
Більше не змогли нічого довести і суд засудив мене до п’яти років 
суворого режиму. Оце і вся історія.

— Пане В лодку, у зоні є в ’язні, що прийшли сюди по одному, і 
є в’язні, що прийшли групами. Ви помітили психологічну різницю 
між першими і другими? Як ви думаєте, у чому різниця між цими 
двома типами людей?



— Думаю, що є різниця і психологічна і світоглядна. Перше — 
це за характером незалежні люди. їм не потрібний зовнішній по
штовх. Вони психологічно (внутрішньо) самодостатні.

— Очевидячки ці риси притаманні й провідникам антисовітсь- 
ких груп?

— Так, так, авжеж. Далі йде другий чинник — світоглядний. 
Люди цієї категорії вважають, що сам один може довше протрима
тися і більше зробити, ніж діючи разом з іншими.

— Ви належите до цієї категорії — це ясно. Чому ви самі: про
сто немає потягу до роботи в гурті чи з міркувань конспірації?

— Мабуть, і те, й те. Прецінь, більше має вагу друге, а саме: 
одному можна довго діяти і не провалитися, а гуртом довго на волі 
не продержишся.

— Знаєте, я на все дивлюся з точки зору продуктивности праці. 
Як у техніці людство постійно прагне до підвищення продуктивно
сти праці, так і в підпільній діяльності! треба прагнути до цього. 
Підвищення продуктивности праці досягають багатьма способами: 
вдосконаленням техніки, розумним розподілом обов’язків, заохо
ченням до більшої активности та винахідливости у досягненні ко
лективної мети тощо. Наша мета — донести ідею незалежності! 
України до якнайбільшої кількості осіб української нації. Коли я 
створив організацію із семи осіб і дав кожному по примірнику про
грами, в якій написано, що потрібно робити, то тим самим я наче 
помножив свої вуста на сім — адже промовляють вже всі семеро, а 
не я один. Так я підвищив свою продуктивність праці.

— Тим самим ви збільшили у сім разів ризик провалу. Дистан
цію від початку антидержавної діяльності! до арешту ви скоротили 
в сім разів.

— Якщо нічого не робити, то ніколи не попадешся. Тому я див
люся інакше: кожному із нас відведено певна кількість років актив
ного життя, ну, наприклад, тридцять років (після перших підго
товчих тридцяти). За ці ЗО років треба виховати якнайбільше при
хильників самостійності!. За 1958-1961 роки я знайшов шість осіб. 
1961 року нас заарештували. Сімох судили. 18 потрапило до спис
ку для подальшої оперативної розробки. Ясна річ, я зовсім незадо- 
волений наслідками своєї діяльности. І все-таки чи ваш шлях ефек
тивніший?

— Я діяв сам. Поширював готову літературу й сам виготовляв 
листівки.



— Готова література — це що: товсті книжки? Скільком же 
людям ви могли дати?! Брошурки — їх давно ОУН перестала була 
друкувати. Листівки — як їх друкувати? У друкарні? Так усі дру
карні під контролем і наглядом КДБ. Листівки від руки — так 
скільки їх напишеш?! Та й відбитки пальців, хімічний аналіз папе
ру й чорнила та почерк виводять чекістів на слід, і, як правило, 
досить швидко. Я не заперечую хосену цієї праці, проте сама лис
тівка зовсім мало кого спонукає до боротьби. Живим словом можна 
її значно швидше штовхнути до практичної дії.

— Від членства в юначій мережі 1944 року і зв’язків з У ПА 
1945-1946 років до арешту 1959 року минуло близько півтора де
сятка років, а ви 1958 року приїхали в Галичину, а 1961 року вас 
уже заарештували й судили.

— За ці два з половиною роки до організації прилучено 25 осіб. 
Я мріяв про розширення діяльности. Бачив перспективу росту орга
нізації і відчував збільшення масштабів як потребу власної душі. 
Ми провалилися через грубу помилку одного з наших членів. Коли 
б він цю помилку не допустив, ми б могли проіснувати ще років з 
два і зрости до ста членів.

— А потім?— запитав Андрушко.
— А потім провал. Інакше й бути не могло. Адже мова йде про 

роботу з людьми, про намагання міняти їхню комуністичну свідомість 
на патріотичну. Можна таємно від влади хоч сто років точити вдо
ма шаблю, але агітувати людей за самостійність у просякнутому 
антиукраїнськими окупаційними силами суспільстві довго не мож
на. Сама природа агітації публічна, що й виключає можливість її 
тривалого продовження.

— Я почуваю себе краще, коли знаю, що ймовірність арешту 
залежить від мене самого. Обдурив чекістів — моя заслуга, прова
лився — моя помилка. А в організації доля кожного залежить від 
поведінки багатьох, через це чекаєш арешту не після своєї акції, а 
постійно, бо не знаєш, хто, де й коли міг зробити помилку, а то й 
просто здрейфити і здати.

— З огляду на міркування самозбереження ви, ясна річ, маєте 
рацію, але долю нації так змінити не можна. Національно-визволь
ний рух кожної поневоленої нації мав різні форми, й роботу інди
відуальних борців теж, але він завжди — коли тільки йому вдава
лося перемагати — розвивався від малих груп до більших, до партій, 
до збройних загонів і цілих армій.
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— І тоді один ішов до регулярної армії, щоб влитися в лаву, а 
інший ішов до розвідки, щоб самому виконувати завдання. Думаю, 
що ці особи приносили більше користи нації, аніж ті, що йшли до 
військової лави.

— Так — порівняно зі стрільцем військової лави. Ні — порівня
но з організаторами та командирами армії. Отже, все залежить від 
позиції, з якої дивитися на справу.

— Як казали німці: кожному своє. Так гітлерівці писали над 
брамами до крематорців, щоб жертви заспокоювали свої душі цим 
філософським виразом, переступаючи поріг до смерти. А знаєте, 
пане Левку, я вигадав десятки способів розвішування і розклею
вання листівок, прапорів.

— Коли, до арешту чи тепер у таборі?
— У таборі.
— Добре. Це означає, що ви готуєтеся до боротьби, а не до 

обивательського пристосовництва. А про методи розвішування жовто- 
блакитних прапорів та поширення листівок, то побалакаймо на
ступного разу. Бачу, що ви щирий українець.

— Радий був ближче познайомитися з вами.
Я лішов до місця своєї праці в слюсарню. Старшим у ній був 

Микола Слюсарчук, мій новий знайомий.
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“ТАКУ БУРДУ НЕ ЇСТИМЕ Й СОБАКА!”
Тим часом з харчами ставало все гірше. Скасували буфета й 

крамничку, де продавалися молочні й м’ясні харчі. Поступово і 
головну крамницю оголюють: зникає цукор, консерви і все їстівне, 
окрім хліба. На полицях залишилися зубні щітки з порошками, 
труси та носові хусточки. Коли харчування обмежилося їдальнею, 
люди вишикувалися в чергу за паляницею чорного хліба — його 
привозили недостатньо і з кожним разом — кисліший. Став відчу
ватися брак їжі.

Та і якість страви поступово погіршувалися: капуста стала кис- 
люща, горох і вермішель з ’являлися раз на місяць. Настало однома
нітне повторення супів і каш з пшона, ячмінних круп та січки (дрібні 
крупи з ячменю). Потім додали вівсяні крупи. Овес ще не навчили
ся були очищати, і кожна друга крупинка була з лушпиною. Під 
весну свіжі цибулю, буряки й моркву почали замінювати сушеними. 
В’язні помітно схудли. Верхній цивільний одяг заборонили.

До їдальні раніше ходили самі по собі, з весни 1962 року почали 
водити бригадами та барачними секціями під керівництвом брига
дирів, за дотриманням цієї дисципліни часто наглядали офіцери- 
начальники загонів. Нікудишня їжа, за яку в’язні ж платили, обу
рювала.

Якось ведуть нашу секцію у їдальню. Назустріч ідуть в’язні й 
сваряться, що суп смердить якоюсь цвіллю і їсти його неможливо.

Зайшли до їдальні. У повітрі стоїть густий сморід затхлого бо
рошна. За супом у черзі ми йшли разом із Степаном Віруном. 
Підійшли до вікна, і я й запитую куховара:

— Чого такий суп смердючий?
— Такі крупи привезли, — відповідає.
— Навіщо ж ви їх брали? — я до нього.
— А нас і не питали, — каже, — завезли на кухню і склали до 

комори.
Ми взяли миски з супом і пішли до столу.
— Таку бурду не їстиме й собака! — гукнув Степан на весь зал.
В’язні притихли. Ніхто не їв.
— Почекайте! — піднявшись, звернувся я до всіх. — Я зараз 

приведу начальника нашого загону капітана Головіна і хай він по
куштує. І ми з Віруном пішли до барака.
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Капітан був у своєму кабінеті. Я передав йому обурення в’язнів 
і попросив його до їдальні. Він погодився піти. Зайшовши до їдальні, 
я кажу до нього:

— Ви чуєте сморід? Ось моя миска, візьміть і покуштуйте цю 
смердючу бурду.

— Ви в нас берете нормальні гроші за нормальну їжу, а що 
даєте?! — кинув зі злістю хтось із-за столу.

— Ці затхлі крупи давно списані і призначені свиням, а ви їх 
сюди привезли! — закричав третій.

— Ви що, повертаєте сталінський режим?! — гукнув ще хтось.
— Тихіше, — підняв праву руку Головін. — Я вам поясню: ми 

завозимо для вас доброякісні харчі, хоч, звісна річ, і не першого 
сорту.

При цьому він сів, узяв мою ложку і з ’їв усю миску супу. В’язні 
дивилися, мовчки. Він встав із-за столу, витер вуста і каже мені, 
але гучно, щоб усі чули:

— Що ви, Л ук’яненко, вигадуєте? Суп же добрий! Немає жод
них підстав його забраковувати. Якщо ви звикли до ресторанної 
їжі, то тут звикнете до зеківської. І не підбурюйте в’язнів!

У їдальні було.душ двісті. Усі обурено загули. Хтось із даль
нього кутка гукнув: “Яка підлота!”

Капітан, не звертаючи увагу на гул і викрики, спокійно вийшов 
із їдальні і пішов до свого кабінету. Він був задоволений собою з 
добре зіграної ролі, завдяки якій ці новачки, Л ук’яненко й Вірун, 
дістали об лизня.

Після вечері назавтра мене покликав однн старший чоловік і 
каже:

— Я з УПА-Північ, моє прізвище Головенчук. Сиджу вже дав
но. Ви щойно починаєте табірне життя. Ви ще не встигли ввійти в 
повне розуміння всіх тонкощів взаємин і роботи адміністрації, а я 
це все вже давно вивчив. Я хочу вам добра. Я хочу, щоб ви без 
потреби не наражалися на небезпеку. Учора в обід усі незадоволені 
супом і ремствували, а виділилися ви, а не хтось інший. Серед тих 
людей, що були в їдальні, десятки стукачів. Усі вони напишуть 
доноси, або розкажуть Литвину усно. Представлять вас як органі
затора страйку, а Головіна — як героя, що зумів спростувати ваше 
твердження про зіпсованість круп. Агентурне переведення на вас 
зростатиме і колись вас запроторять до тюрми. Навіщо це вам? 
Утримуйтеся і не висувайтеся.
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— Проте чимало хто вигукував Головіну гострі звинувачення.
— Викрикувати — це одне. А зупинити обід, покликати началь

ника загону і викласти йому претензію — це зовсім інше, — сказав 
Головенчук.

— Пане Головенчук, ми платимо гроші за їжу, то ж не за гнилі 
харчі ми платимо.

— Ви кажете “платимо”, і вони “зобов’язані” забезпечити в’язнів 
нормальними харчами. Це ви так кажете, немов би між в’язнями і 
адміністрацією існують рівноправні і чесні взаємини, де кожна сто
рона має взаємно визнані права й обов’язки. А це не так. Ще зовсім 
недавно ми жодних прав не мали, нас ганяли до праці по 10-12 го
дин без жодної оплати і на зовсім голодному харчуванні. Той дух 
становить тло сьогоднішніх взаємин. І за всякими сьогоднішніми 
балачками про відновлення законности і поваги до людської особи 
ззаду, за спиною, відчувається батіг і готовність влади повернутися 
до жорстокого терору із застосуванням голодної смерти й крови.

— Колись у минулому московська імперія була ізольована від 
світу безмежністю своїх просторів. Тепер авіація, космічна розвід
ка, радіо долають ізольованість. Імперія всупереч своїй волі все 
більше відкривається перед світом, а отже, робиться все більш за
лежною від світу. Це означає, що з кожним наступним роком по
вернення до репресивних методів сталінського типу стає все менш 
імовірним.

— На ваших очах ось уже півроку відбувається поступове за
гвинчування гайок. Ця нелюдська влада намагається набувати людсь
кого обличчя, проте це зовнішність. Нутро її звірине було, є і зали
шається таким. Не вірте, що москалі можуть стати людьми. Тож 
будьте обережні. І бувайте здорові.

Головенчук не захотів продовжувати дискусію. Простягнув руку 
на прощання, повернувся й пішов геть.



“ДО ЧОГО ЦЕЙ МАСКАРАД 
З  ФОТОГРАФУВАННЯМ?!”

Я перезнайомився вже з багатьма українськими, литовськими, 
естонськими, латвійськими в’язнями. Вони розповідали про табо
ри, де відбували кару, і часто показували табірні фотокартки. Зга
дували, що після Комісії Президії Верховної Ради СРСР в’язням 
дозволили були фотоапарати. Потім фотоапарати заборонили, але 
для фотографування запрошували фотографів із-за зони. І тут у 
Сосновці це також можливо. Мовляв, фотографа замовили на 
квітень. Тож всі, хто хоче сфотографуватися, скоро зможуть це 
зробити.

Одного дня фотограф з ’явився. До мене прийшли Богдан Герма- 
нюк та Іван Струтинський з кількома своїми посправниками, по
відомили про прихід фотографа й запросили з собою. Вони були 
вдягнені в чисті вишивані сорочки і домашні штани. СтрутннськнГі 
поверх сорочки мав чудового розцяцькованого гуцульського кепта
рика. Германюк такого ж кептарика тримав у руках.

— Де це ви взяли цей одяг? — питаю.
— На складі, — відповів Струтинський.
— І вам дозволили взяти?
— Дозволили, — каже Германюк. — І то навіть не довелося 

вмовляти, коли ми сказали, що для фотографії.
— Щоправда, — додав Ярема Ткачук, — сказали, щоб після 

фотографування негайно повернути на склад.
— Хлопці, ви що робите?! — обурено питаю їх. — Навіщо цеп 

маскарад?
— Який маскарад? — заперечив Струтинський. — Ми фотокарт

ками в цьому рідному одязі покажемо, що і в концтаборі залишає
мося українцями.

— То до кого ви хочете промовляти: до тутешніх наглядачів чи 
до своїх рідних в Україні?

— До своїх рідних, — каже Германюк.
— То ж цим одягом ви їх обдурюєте: коли ваші рідні одержать 

фотокартки в гуцульському строї, вони подумають, що ви його но
сите, а це ж неправда. Ви ж не маєте права в ньому ходити. Фото
картка фіксує момент історії. Зафіксуйте її такою, якою вона є. 
Я сфотографуюсь у тому в’язенському одязі і взутті, в який мене
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тут одягнули. Така фотокартка в майбутньому передасть правдиво 
мій теперішній одяг і вид. А ви в домашньому святковому одязі 
виглядатимете так, немов би сфотографувалися у себе на Коломий- 
іцині.

— Ну, не фотографуватися ж у цих ненависних чорних в’я- 
зенських лахах! — заперечив Микола Юрчик, який, підходячи, 
чув нашу розмову.

— Чого вам менти запросто видали одяг для фотографування? 
Та саме для того, щоб ви фотокартками в домашньому одязі сказа
ли своїм рідним, що вам дозволено тут у зоні ходити в тому вбранні. 
Через десяток років ви розповідатимете вдома, в що вас тут москалі 
вдягали і показуватимете фотокартки в гуцульському вбранні — це 
ж абсурд!

— Ми хочемо бодай на фото вирватися з цієї чорної сірої табір
ної буденности, — мовив Ярема Ткачук.

— Хлопці, не робіть дурниці! Зафіксуйте той образ, якого вам 
тут примусово надає влада!

Вони не послухали. Не вдалося мені переконати цих щирих пат
ріотів, добрих друзів і дуже симпатичних хлопців. їхні поняття 
були так глибоко вражені методом соціялістичного реалізму, що 
моя аргументація їх не пройняла, і вони переодягали один з одного 
вишивані сорочки, цивільні штани, гаптовані кептарики і по одно
му творили з себе сценічні картини, а потім, фотографуючись гру
пою, стали так, щоб найменше проглядав в ’язенський одяг. З пли
ном часу моя дружба з цією коломийською групою все тіснішала. 
Я втовкмачив їм шкідливість бутафорних фотокарток, проте, на 
жаль, виправити помилку вже не було змоги, бо фотографування в 
концтаборах заборонили, і ті фотокартки виявилися останніми.





АБРАМОВ ПОЧАВ 
З  МОЄЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Начальником загону замість Головіна призначили Абрамова. 
З ’явився він у п’ятницю. Разом вони зачинилися у кабінеті, й Го- 
ловін довго передавав йому документи загону та характеризував 
в’язнів. У неділю Абрамов з ’явився на вранішній перевірці. Загін 
вишикували перед бараком, бригадир робив перекличку, і Абра
мов придивлявся до кожного, щоб запам’ятати. Після снідання він 
запросив мене до свого кабінету на індивідуальну бесіду, яку почав 
з негативної характеристики, яку після року перебування в таборі 
на мене склав його попередник — старший лейтенант Головін. 
І спитав, як я ставлюся до такої характеристики.

— А вона мене не хвилює, — відповів я.
— Але ж вона негативна. Вона каже, що ви не визнаєте своєї 

винн і продовжуєте відстоювати націоналістичні погляди.
— Я справді не визнаю звинувачення у зраді батьківщини.
— Але суд так кваліфікував ваш злочин.
— Несправедливо. Я не зрадив свою батьківщину. Моя батьків

щина — Україна, а КК називає батьківщиною СРСР. СРСР не є 
моєю батьківщиною. СРСР — держава, а батьківщина — це земля, 
ріки, небо, нація, етнічна історія. СРСР — юридичне поняття, а 
батьківщина — етнічно-історичне, хоч, ясна річ, проблема держав
ності! в нього також входить. Для мене важливо не зрадити свою 
землю, свою країну. Я її не зрадив. Мої дії спрямовані на добро 
мого краю, а не на зло.

— Але вони спрямовані на зло державі СРСР. Ця держава вас 
покарала, тримає в ув’язненні, ця держава вимагає від вас дотри
муватися правил внутрішнього порядку, і ця держава примушува
тиме вас виконувати її закони й правила незалежно від вашого су
б’єктивного ставлення до вироку.

— Ця держава, якщо вона хоче бути бодай трохи правовою дер
жавою, має карати за дії, а не за спосіб мислення, і тоді мої взаєми
ни з нею в нормі: я поводжуся чемно і працюю на заводі. До мене 
не повинно бути претензій.

— Нам не байдуже, що ви думаєте. І доки ви не відмовитеся від 
націоналістичних думок, доти сидітимете у колонії під вартою.

— Ні одна імперія не існувала вічно.



— Совітський Союз існуватиме вічно.
— Побачимо!
— Побачимо.
— Підпишіть характеристику. Чи боїтеся підписати?
— Чого б це я боявся? Підпишу. Вона мене не лякає і в майбут

ньому не збираюся від неї відмовлятися чи її підправляти. Взяв 
його ручку й написав, що з характеристикою ознайомився. У такій 
фразі немає схвалення її змісту, як немає й заперечення.

— Можете йти. І знайте: якщо ви будете поширювати свої на
ціоналістичні думки серед в’язнів, ви заслужите собі інше місце 
ув’язнення.

Я встав зі стільця й вийшов. Цікаво, подумав, він позбавить 
побачення чи ні? А як з пакунком? Може позбавити. А може, не 
слід було з ним балакати? Спитав би, що він хоче, вислухав та й 
вийшов мовчки. А, дрібниці. Не слід загалом перейматися змістом 
цієї розмови. А з іншого боку, кортить же сказати цій владі пару 
правдивих слів. Хай чують! І хай знають!



“Я НЕ СТАВ НА ШЛЯХ ЗРАДИ...”
(Іван Мирон)

У тому ж будинкові, де була електростанція, поруч з її паровими 
котлами за мурованим простінком стояли два паровозних котли для 
обігріву деревообробного комбінату. У цій котельні працював коче
гаром Іван Мирон. Він був трохи молодший за мене, мав ріст вищий 
за середній, був статний із світло-русим волоссям. Я не раз підходив 
до нього в час роботи і ми обмінювалися короткими зауваженнями 
про різні політичні й табірні новини. Якось я підходжу до нього й 
дивлюся собі, як він працює. Він, не спостерігшії мене, закінчив 
підкидати вугілля до топки, прихилив лопату збоку до котла, причи
нив дверцята наполовину, сів на маленького ослінчика і задивився 
на огонь. Вогонь червоними язиками палахкотів поміж чорних гру
док вугілля. Не відриваючи очей і не кліпаючи, він дивився й дивив
ся, як чорні плями поступово меншають і меншають, язики червоно
го вогню втрачають свої краї і зливаються в один широкий полум’я
ний потік. Вогонь із червоного переходить у білий, і його яскрава 
білість починає набувати блакитного відблиску. Гуде. Підіймається 
все вище. Чорні чавунні секції котла біліють розпеченою ржею і са
жею. А він, не моргаючи, вдивлявся і вдивлявся в глибину вогненної 
стихії. Я тихенько підійшов ближче. Він не бачив мене.

Про що думає цей закарпатець? Либонь, отак колись на своїй 
Рахівщнні сидів коло вогню, дивився невідривно у його глибину, 
мов зачарований, і все думав над вічною загадкою: що в ньому, в 
цьому явищі? Де береться сила перетворювати холодні тверді ло
маки у вогонь? Чого він лине в небо і там зникає, залишаючи на 
землі лишень малесенькі рештки від себе — жменьку попелу? 
Я кашлянув. Іван відірвав очі від топки і глянув у мій бік. Його очі 
світилися не цим вогнем, а далекою думою про інше вогнище, про 
інше паливо, про інші умови...

— Здорові були, Йване! — привітався я.
Він встав з ослінчика і простягнув мені руку:
— Добрий день, пане Левку!
— Про що ви думали про гори, ялини і свою хату?
— Так, згадуються Карпати, батьківська хата, околиці, батько, 

мати — все таке своє, до болю рідне й дороге!
— Іване, розкажіть мені про свою справу. Я знаю вже кількох 

осіб із Закарпаття. Щось потроху розповідали про боротьбу у ва-
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ти х  горах, а мені хочеться знати більше. Це не зашкодить роботі, а 
я маю вільну годину, — попросив я.

Пан Мирон охоче пристав на моє прохання. За його словами, 
1938-1939 років у Закарпатті була створена українська держава. У 
жовтні 1938 року уряд Карпатської У країни очолив Августин Воло
шин — великий патріот України і здібний політик. Це була перемо
га над русофільською течією в Закарпатті. У лютому 1939 року 
відбулися вибори до першого сейму Карпатської України. Сейм 
оголосив Карпатську Україну частиною Великої України і прийняв 
загальноукраїнську державну символіку: тризуб, жовто-блакитний 
прапор і гімн “Ще не вмерла України ні слава, ні воля”. Будапешт 
і Варшава добивалися в Гітлера дозволу на окупацію. Гітлер це 
доручив Угорщині. Уряд Волошина створив збройні сили під на
звою “Карпатська Січ”. Ще перед наступом мадяр поляки спряму
вали сотні невеликих груп терористів і диверсантів для повалення 
української влади в районах. Величезну допомогу в 1938 і перших 
місяцях 1939 року Закарпаттю надала ОУН з Галичини. Звідти 
націоналісти таємно переходили гори і приєднувалися до загонів 
“Карпатської Січі”, приєднувалися до поліції для захисту україн
ської адміністрації, створювали таємні групи для виловлювання 
польських терористів. Мадяри рушили проти Карпатської Україн
ської держави 40-тисячне військо з танками і авіацією. “Карпатсь
ка Січ” була в стадії організації, й з усіма добровольчими збройни
ми групами неспроможна була стримати наступ угорської регуляр
ної армії — у кінці березня 1939 року українська держава в Закар
патті впала. Уряд під загрозою страти емігрував, хтось із учасників 
боротьби перебрався в Галичину, в Чехословаччнну, в Німеччину, 
хтось пішов у підпілля, а хтось залишився на легальному стано
вищі, проте кожен на своєму місці продовжував щось робити задля 
ідеї самостійності! України.

— Пане Левку, я розповідаю про ці події того, що між ними і 
боротьбою за самостійність проти москалів з їхнім Сталіним по суті 
справи немає перерви. І ті люди, що 1938-1939 років боролися за 
Карпатську державу, в наступні роки боролися за самостійність всієї 
України. Старші з них не раз організовували до боротьби нас, мо
лодших. Так, серед моїх ідейних проводирів був Микола Попаднч, 
який у моєму рідному селі Росішці біля двадцяти років керував “Про
світою”. Юрій Бердар із Косівської Поляни керував 1938-1939 років 
косівсько-полянською організацією “Карпатська Січ”. їх судили



разом зі мною 1952 року. Судили 18 осіб. Усі ми були з Рахівського 
району. З Рахова Іван Ткач та Іван Томащук, із Росішки Василь та 
Андрій Скрипки, я (за вироком третій), Микола Попадич та його 
син Віктор, Іван Попадич, Прокіп Андрусевич і Микола Грицак. Із 
села Великий Бичків Іван Мельничук, Василь Дошкар, Олекса Пав- 
люк, Марія Павлюк, Слава Зумер та Михайло Коперльос. Із села 
Косівська Поляна Юрій Бердар і Параска Стефанович з Коби- 
лецької Поляни.

— Трохи прізвищ якихось наче не українських — Дошкар, Бер
дар?

— Звичайнісінькі українські прізвища, якщо підходити до них 
не як до німецьких, а як до українських: Дошкар — це людина, 
яка робить дошки, Бердар — це той, хто робив берда до кросен.

— Справді, ти ба! А Зумер?
— Мабуть, це прізвище німецького походження. У нас зустріча

ються сім’ї з німецькими прізвищами. Десь у своїх родоводах вони 
справді мають німецьких прадідів. Проте давно українізувалися і є 
повністю і остаточно українцями.

Зі слів Івана Мирона, 11 січня 1952 військовий трибунал при
кордонних військ Закарпатського військового округу судив вісімнад
цять чоловік. Головував підполковник Чехлов, членами трибуналу 
були майор Харитонов і капітан Нікітін та секретар Варламов — 
усі москалі.

Ця група діяла під керівництвом учителя, члена ОУН Івана 
Мнхайлннюка. Тривалий час її члени вели пропаганднвну працю 
серед населення, проживаючи вдома. Фактично совітська окупа
ційна адміністрація сформувалася в Закарпатті 1946 року. Люди 
цієї влади не були причетні до визволення закарпатців з-під німецької 
окупації. Вони прийшли як нові загарбники. Поступово забрали в 
людей землю, худобу, реманент, будинки, меблі. Закривали церк
ви, ламали хрести, взялися топтати і знищувати місцеві традиції та 
звичаї, принесли безбожництво, розпусту, пиятику та брудну мос
ковську лайку.

На керівні посади призначали чужинців та зрідка місцевих бо
сяків, що через свою безпутність були бідні і йшли до грабіжниць
кої влади, аби й собі жити з грабунку.

Люди Рахівщини швидко зрозуміли, що означають слова про 
радянську демократію, справедливість, соціялістичний достаток, 
розквіт духовности, української культури і тому подібні приваб



ливі слова і почали ще активніше шукати способів боротьби супро
ти нових окупантів. До організації Мигалинюка вступили нові чле
ни. Удень окупанти терором примушували селян записуватися до 
колгоспів, стягували податки і “добровільні” позички, а вночі боя
лися й носа поткнути в села і присілки.

Перша спроба заарештувати вчителя Івана Мигалинюка не вда
лася. Чекісти довго слідкували й готувалися, щоб його схопити 
несподівано, але коли вдосвіта прийшли заарештувати, йому вдало
ся втекти. Почали допитувати вчителів, і тоді пішли за ним на не
легальне становище директор Росіщанської семирічної школи Андрій 
Грицак, учитель Андрій Скрипка, студент Ужгородського універ
ситету Василь Скрипка (рідні брати), учителька Олена Капирльос 
із братом, далі старі учасники “Карпатської Січі” , Тафійчук (з Ро- 
сішки), Михайло Молдован (з Великого Бичкова), Шведюк (з 
Ясині). Згодом приєдналися з Росішки Іван Оленчук і Василь Гри
цак. Потім — Тафій з села Верхнє Водяне, якого Мигалинюк знав 
ще з часів Карпатської України як свідомого і активного учасника 
“Карпатської Січі” . Він виявився зрадником. Після викриття ми 
його засудили до страти і стратили. Коли їхню групу судив військо
вий трибунал, то в документах про нього згадували як про “неглас
ного сотрудника МГБ”. Василь і Андрій Скрипки були на повстансь
кому слідстві і суді Тафія, але як наймолодші не були ні слідчими, 
ні суддями, ані виконавцями вироку (жереб виконати вирок випав 
на інших).

Пізньої осени 1949 року потрапили в засідку і були вбиті (в 
Косівській Поляні):

1. Андрій Грицак, член ОУН з учительської семінарії, учасник 
боїв з мадярами за Карпатську Україну (Пізніше сидів за це в ма
дярському концтаборі “Ковнер”).

2. Михайло Молдован, січовик з Великого Бичкова.
3. Михайло Шведюк, просвітянин, комендант “Карпатської Січі” 

в Ясині.
1950-1953 роках загинули:
4. Іван Оленчук, селянин з Росішки, потрапив у засідку коло 

Косівської Поляни і був убитий.
5. Іван Ігнатюк убитий коло своєї хати в селі Росішці. При цьо

му карателі посварилися: виявилося, що в Ігнатюка не було зброї, 
тому вбивця отримав свої 3000 рублів, а іншим не дали, а коли б 
зловили живим зі зброєю, то премію дали б усім.



6. Павлюк з Великого Бичкова.
7. Брат Олени Коиирльос згинув десь у полонинах Оприша- 

Полтин.
8. Восени 1952 року Мигалинюк і Олена Копирльос були захоп

лені вночі в хаті її сестри. Начальник першим заскочив до кімнати. 
Вчителька присіла, вистрелила з пістолета і вбила його, самі кину
лися тікати, її поранили. Вона забігла на подвір’я одного господа
ря і попросила порятунку. Господар взяв на плечі і відніс в піддо- 
рожну трубу. Скоро прибігли прикордонники з собаками. Собаки 
взяли слід до подвір’я, а далі — ні. Із труби вона вночі перебрала
ся до урочища Ділок біля Дуброви. Слабнучи від поранення, все ж 
застрілилася, щоб не потрапити живою до рук ворогів. Щодо Ми
гай линюка, то можна припускати три варіянти: перший — потра
пив до рук чекістів у стані наркозу у тій-таки хаті; другий — тікав 
вулицями і його пораненого наздогнали вівчарки прикордонників і 
взяли живим; третій — тоді щасливо втік, а в другій половині 50-х 
років легалізувався, тобто вийшов з повинною. А вже на початку 
60-х років у Мордовії в Сосновці на сьомому табірному пункті була 
поширена покаянна заява за підписом Івана Мигалинюка і Лесі 
Хімчук під назвою “Цього не можна замовчати.”

— Я її сам читав, ту заяву, — задумливо промовив оповідач.
— А хтось бачив живим Мигалинюка?
— Не знаю. Не чув таких.
— А не могли чекісти вбити Мигалинюка і від його імени поши

рювати покаянну заяву?
— Могли. Бозна, якою є правда.
Далі Іван Мирон розповів про себе. Він скінчив десятирічку і 

працював учителем у Ясині. Восени 1950 року прийшла повістка 
йти до армії. Тоді він зустрівся одної ночі зі своїм учителем Мигай- 
линюком і сказав, що хоче йти до них у повстанці. Він розповів про 
тяжке становище: вже були і вбиті, і з харчами важко, бо хоч люди 
щиро допомагали, але й самі були бідні. Оперативні групи шастали 
всюди, тож він радив Іванові подумати і, може, не йти до них. 
Проте хлопець вже все обдумав і в серці своєму пообіцяв служити 
своєму народові, а не окупантам. Одна тільки гадка, що в армії він 
мусив би складати присягу ворогам свого народу, викликала оги
ду — так він його переконав, що в нього іншої дороги немає. На
ступної ночі вони зустрілися знову і Мигайлинюк приніс Іванові 
карабіна. Ця зустріч була останньою. Повстанці пішли зимувати в



безпечніше місце, а Іван залишився в селі. Одного разу в селі з ’я
вилися зв’язківці з Проводу ОУН для зв’язку з їхніми повстанця
ми. Позаяк повстанці зимували невідомо де, то зустрічі з ними мог
ли відбутися тільки весною, як зійде сніг. І тому зв’язкові перебу
вали в людей до весни. А що необхідно було ходити на зустрічі з 
іншими, то старші в селі, що знали ці таємниці, сказали і про Івана 
і познайомили його з цими людьми. Виявилося, що потрібно якось 
добиратися через полонини до Ясиня, дарма що в зимових умовах 
тяжко. Треба було звідти приносити всячину (друкарський папір, 
радіолампи, записки тощо). І так до весни. Весною Іван останній раз 
пішов через гори в Ясиню і перевів звідти шість чоловік, а в селі 
майже постійно перебували ще два чоловіки і одна жінка. Вони зу
стрілися і вирішили йти на якусь акцію. Пішли з Росішки через 
гори. Передні пішли швидше, вони вдвох лишилися позаду. Вийшли 
на галявину над дорогою і там розташувалися на відпочинок. Іван 
ліг поміж ними — посередині. Побачивши, що дехто з них палить, 
приховуючи, як зазвичай, вогонь. Він і собі припалив, лежачи вниз 
лицем та ховаючи світло цигарки. Несподівано на нього напали, скру
тили за спиною руки, зв’язали мотузкою і почали допитувати. Потім 
вони пішли дорогою. Івана вів один із них, тримаючи за праву руку. 
Коли це раптом — ракети, стрілянина, крики, гавкіт собак. Той, що 
вів Івана, втік. Іван спіткнувся об його ногу і впав униз лицем. Стріля
нина тривала. Іван не встиг підвестися, як його вхопили чекісти, 
дивуючись, що він зв’язаний. Передній із так званих повстанців ле
жав, наче убитий, на дорозі, його провели попри того.

Отак “артистично” Івана Мирона здали чекістам. Потім посади
ли до вантажного авта, і на ранок він уже був в Ужгородській ка
мері попереднього ув’язнення. На допиті впізнав одного з тих, які 
його сюди везли: підполковник МВД, начальник слідчого відділу; 
другий — капітан оперативної групи прикордонників. Він прихо
див пізніше на слідство, щоб побачити, кого ж вів за руку вночі. 
І похвалився: “Ми за тебе отримали 5 тисяч рублів премії”.

Той самий підполковник намагався його завербувати. Він кате
горично відмовився.

Тим часом у Івановому селі події розвивалися далі. Коли з ’яви
лися повстанці, так звані зв’язкові з Проводу ОУН, намагалися з 
ними зустрітися ніби з повним довір’ям, але той факт, що Івана не 
було, викликав сумнів. Учитель Мигалинюк запропонував, щоб 
прийшли на зустріч разом з ним.



Тоді його в тюрмі викликали і знову намагалися завербувати 
обіцянками та всілякими пропозиціями. Обіцяли навіть при бажанні 
влаштувати йому можливість жити у Криму. Іван і цього разу відмо
вився. Тоді підполковник Костогриз сказав: “Але запам’ятай — не 
повернешся з Сибіру!”

Коли переконалися, що повстанців не вдається заманити в паст
ку, тоді в селі самі вбили командира “стрибків” Мойсюка і викори
стали це як зачіпку для масових арештів, трусів та допитів. З часом 
невинних людей повипускали, а їх вісімнадцять лишили в тюрмі й 
судили.

У ці роки не було смертної кари, і трибунал засудив до 25 років 
Івана Мирона. З ним — Василя і Андрія Скрипку, Олексу Павлю- 
ка, Івана Попадича та Івана Ткача. По десять років дістали Іван 
Мельничук, Слава Зумер, Микола Грищак. До восьми років засу
дили Марію Павлюк, Івана Томащука, Михайла Коперльоса та Па
раску Стефанович. Усіх спрямували до концтаборів ГУЛАГу буду
вати заводи, фабрики, шахти і зміцнювати імперію.

Мирон знову встав, узяв довгу сталеву кочергу, зірвав сплавле
ний шар вугільного шлаку з колошників і підкинув свіжого вугіл
ля. Вогонь трохи пригас, густий сивий дим поплив живими пасма
ми крізь дірки поміж водяних труб до високого комину.

— Іване, вам важко сидіти в неволі? — перевів я мову в інше 
русло.

— Що значить “важко”? Не важко. Бо робота це звичайна. Її 
виконують і на волі. їсти дають тричі на день. Звик, то ніби й 
вистачає.

— А як було 1953-1954 років?
— Тоді було тяжко. їсти зовсім давали мало. Був ще молодий. 

Ріс. Треба було б більше їжі, а її нема. Проте я волів терпіти, аніж 
лазити по смітниках і вишукувати голівки від тюльки.

— Я чув, що в умовах тодішнього постійного голоду, українці 
поводилися гідно.

— Так, з українців надзвичайно рідко хто лазив по смітниках. 
Терпіли. А із Західної Європи і з німців, і з бельгійців, і з італійців 
багато було таких, що порпалися по смітниках. Після тих покидьків 
вони діставали розлади шлунків, кишок і помирали. Українці во
ліли помирати навпростець, без смітників. Проте таких смертей було 
значно менше.



— Хто у вас лишився вдома?
— Удома лишилися батько, мати, брат.
— Ви сумуєте за ними? А вони як сприймають ваше ув’язнення?
— Я часто думаю про них. Особливо про батька. Я немовби 

перебуваю на одній біологічній радіохвилі з ним і мені здається, що 
коли йому добре, то й я відчуваю щось добре на душі, коли йому 
зле, і я відчуваю неспокій. Ні з мамою, ні з братом немає відчуття 
такого якогось зв’язку, а з батьком є. Він не засуджував, що я взяв 
у руки зброю супроти москалів. Він дуже любить свої гори, і я 
люблю. Це він навчив мене любити їх. І я прийняв на себе місію нас 
обох боронити наші горн від зайд. Чого вони, москалі, полізли до 
нас? Що вони загубили в нашому краї? Чого їм хочеться взяти 
чуже? Он мій батько, мій брат, мої побратими по справі брати Скрип
ки не хочуть брати чужого. У нас таке поняття, що твоє — це те, 
що ти своєю працею здобув або тобі передав батько чи брат щось 
своє законне у спадщину чи якось інакше. Мені не треба чуже. 
Чуже не приносить щастя, бо в нього не вклав свою душу. Річ — 
вона ж всотує дух живої людини. І коли ти взяв чужу річ силою, 
то й дух її буде відштовхувати тебе. Гріх зазіхати на чуже. А мос
калі лізуть на нашу землю — ні тобі християнського гріха не зна
ють, ні тобі поняття справедливости не мають. Кожен народ захи
щає свою землю від загарбників. І я взявся її захищати. Я мораль
но правий. Правий був у Росішці, тримаючи зброю в руках, правий 
був 1952 року на трибуналі, коли заперечував свою вину і звинува
чував їх у порушенні міжнародного права, що надає кожній нації 
право на незалежне існування, і правий тепер, після десятьох років 
ув’язнення.

— Але ж зрідка знаходяться люди, які каються, що потрапили 
були під вплив українських буржуазних націоналістів, що тепер 
вони, мовляв, уже прозріли і побачили, що радянська влада на
справді добра і того засуджують свою минулу антирадянську 
діяльність і просять їх вважати за добрих радянських громадян і 
звільнити від подальшої кари.

— Так, знаходяться люди слабкі, в яких не вистачає духу нести 
свій хрест, і вони шукають способів, як би скинути його із себе.

— Питання стоїть так: ті, що каються, вони справді змінили 
своє розуміння взаємин України та її окупантів і почали вважати 
теперішній колоніяльний стан України за благо для України і, та
ким чином, свою боротьбу за незалежність України стали вважати



за помилкову, чи їхнє розуміння боротьби за самостійність залиши
лося попереднім і тільки під впливом інших мотивів вони стали 
засуджувати свою участь у національно-визвольній боротьбі?

— По суті я на це питання вже відповів: у людини не вистачає 
духу нести свій хрест. Вона виявляється слабка. її любов до рідно
го краю не така глибока, як любов до самої себе. І тоді після яко
гось десятка років їй раптом приходить думка, що Україна, Росія, 
світ, політика — це щось вічне, а її життя — лишень кілька де
сятків років. Шкода їх змарнувати, то ж чи варто згинути в табо
рах за ніщо? Людина кілька разів висловила сумнів ближньому. 
Він не сприйняв, ба навіть насторожився, і вона почала ховати сумнів 
у власній душі. А сумнів тим часом розростається. Таємниця від 
товаришів перетворюється в головне духовне завдання — пошуки 
аргументів на обґрунтування майбутнього покаяння, яке є не що 
інше як пошуки аргументів на виправдання, на заспокоєння со
вісти. Душа відчуває її докори. Вони важкі. Такі важкі, що їх не
здужаєш витримати. І того людина, аби заспокоїти совість, гаряч
ково шукає собі виправдання. Зрештою, боротьба між обов’язком 
повстанця залишатися вірним жовто-блакитному прапорові і бажан
ням задовольнити своє маленьке людське існування завершується 
перемогою другого, і тоді він відважується написати покаянну зая
ву. Писати саму заяву важко. Так йому допомагає чекіст — він її 
пише, а людина лише підписує. Але вона далебі знає, що підписує.

— А ви, Йване, ніколи не шкодували, що там, далеко-далеко 
звідси в горах стали на небезпечний шлях боротьби?

— Не шкодував. Ніколи! Проте завжди шкодував і тепер шко
дую, що отак якось несподівано потрапив у московський полон, 
причім так, що й застрілитися не було змоги.

— Ну, стрілятися не варто було, бо ж смертної кари тоді не було 
і таким чином смерть не загрожувала.

— Я в уяві своїй ніколи не допускав жодного компромісу. І хоча 
стояв ногами на своїй маленькій росішківськін землі і не хотів її 
віддати московським хижакам, проте розумів, що війна йде не між 
нашою групою і районним совітським військовим гарнізоном, а між 
великою Україною і ще більшою російською імперією. А в цій війні 
компроміс — це наша загибель, і тому він абсолютно неприйнят
ний. І загалом я ніколи не намагався перехитрити свою долю: коли 
вже так пішло моє життя, то хай іде до кінця.



Незабаром мене покликали до приміщення електростанції. 
Я попрощався з Мироном.

У цій спокійній людині, яка на кілька років молодша за мене, я 
відчув цільність натури і велику душевну силу. Душа його не знала 
сумнівів і вагань. Логіка була залізно проста: я є на своїй спо
конвічній землі. Земля ця — моя, через споконвічність проживання 
на ній мого роду-племені. Чужинець прийшов сюди зі зброєю в 
руках, щоб відібрати в мене цю землю. Я, як син свого народу, маю 
обов’язок не віддати чужинцеві її. Отже, мій святий обов’язок підня
ти зброю проти ворога. Цього вимагають інтереси нації, цього ви
магає заповіт пращурів. А коли я правий, яка ж може бути мова 
про визнання вини чи покаяння!

Логічність міркувань — велика сила. Проте сама логіка як плід 
мозку може бути холодна. Його міркування йшли від душі, були 
зігріті серцем і не лише переконували своєю послідовністю, а диха
ли глибоким душевним теплом. Він говорив спокійним, тихим, 
рівним голосом. У його мові не було пафосу чи зовнішнього блис
ку. Готовність віддати життя за ідею самостійности України еману- 
вала з кожного його слова. І він казав про це, як про щось саме 
собою зрозуміле і давно й назавжди вирішене. Боже, як глибоко я 
його полюбив!

Я мав бентежну душу. Здається, усі космічні сили перебували в 
постійній взаємодії з кожною клітиною мого мозку. Мене все ціка
вило і турбувало. Я мусив постійно шукати відповіді на питання, 
які виникали то тут, то там. Потік питань не зменшувався, я не 
встигав знаходити відповіді. Це часом вибивало зі сну. Тоді я сва
рив себе і намагався навіяти спокійний настрій і закликав себе ста
витися до навколишніх проблем спокійно. Це вдавалося часом не
надовго. Читаючи історію Росії, я натикався на розповідь про часту
вання Бутурліним Богдана Хмельницького і вже після відбою в ліжку 
довго не міг заспокоїтися: ну чого ж Хмельницький — такий хитрий 
чоловік — не здогадався, що нездужає від отруєного вина? Чого 
дався обдурити себе і тим не довершив зміцнення держави? О, якби 
Хмельницький пожив іще десять років — він би привчив полков
ників до демократичної монархії (гетьманату), і була б Україна 
незалежною державою. А Московія не стала б великою імперією!
І ми б не були тепер у цій Мордовії за дротом! Ну чого, ну чого ж 
ти, Богдане, не вберіг себе від отрути!!! Та ж тобі Господь дав геній



полководця, геній дипломата і твердючу руку! Ну, навіщо ж ти 
брав вино від москаля? Нащо? Нащо?..

А навіщо Винниченко повірив Леніну? А чи не краще було б, 
коли б Петлюра, Міхновський і Коновалець домовилися між со
бою, посадили Винниченка й Грушевського під домашній арешт 
писати романи и історію, а самі організували потужну армію й ви
чистили Україну від москалів і всякої чужинецької наволочі? 
А можна ж було! Як можна було так глибоко знати історію України 
й Московщини і при цьому припускати федерацію України з Мос
ковщиною? Як міг такни великий розум, як Грушевський, ну абсо
лютно не розуміти москалів?

А Винниченко... Розумний же чоловік, а повірив у якийсь там 
соціялізм. Та при чому тут соціялізм, коли справу маєш з мос
ковським імперіялізмом! Як же можна було вірити москалям?!

Невідступною марою стояли ці питання перед моїми очима вдень 
і вночі. Я погано спав, вечорами шукав стежку, де б не було людей, 
і, мов непрнкаяннй, ходив туди-сюди, опустивши очі додолу (щоб 
ніщо зовнішнє не відвертало уваги), і все думав і думав, шукаючи 
відповіді.

А Мнрон був спокійний. Він більше перебував у теперішньому 
часі і його душу, либонь, менше ятрили помилки чи просто-таки 
безглузді вчинки Хмельницького, полковника Івана Золотаренка 
чи Семена Палія, Симона Петлюри. Я йшов до нього і його красива 
непохитна віра в свою правоту, людська доброта н культура вгамо
вували мій бентежний дух і вносили спокій у душу.

З його вуст ніколи не злетіло брудне російське слово. Бруд ро
сійської табірної адміністрації і російського в ’язенського хамства 
не прилипав до нього аж ніяк. Мирон — це та внутрішня чистота і 
порядність, яку неспроможні опоганити найбрудніші зовнішні об
ставини.

Минуло з півроку. Десь наприкінці літа до зони приїхав Зубо- 
во-Полянський районний суд, який мав переглянути справи тих 
25-річннків, які або ще не подавали до суду для зменшення кари до 
15 років або подавали давно. До суду адміністрація надсилала на 
кожного характеристику, в якій зазначали: визнає в’язень свою вину 
чи не визнає, його ставлення до праці, чи не порушує режиму ув’яз
нення та як поводить себе в побуті.

Мирон не порушував режиму, у побуті поводився чемно, працю
вав кочегаром нормально і його представили на суд. Суд засідав у



бібліотеці. Двері були відчинені, і хоча адміністрація туди не за
кликала сторонніх, проте кілька чоловік завжди сиділо в залі та 
стояло біля дверей поруч із наглядачем і все чули.

Покликали Мирона. Він спокійно зайшов до зали.
— Добрий день! — привітався.
Замість привітання, суддя питає:
— Ваше прізвище, ім’я, по батькові.
— Мирон Іван Васильович, — відповів.
Суддя: Строк, стаття, за що засуджені?
Мирон: 25 років, стаття 54-1а, за оборону України.
Суддя: Що значить “за оборону України”?
Мирон: Я обороняв Україну від наступу совітських окупантів.
Суддя: Ви взяли зброю в руки проти нашої совітської влади. 

Чого ви стали на шлях зради?
Мирон: Я не став на шлях зради. Я не зрадив свій рідний край.
Суддя: Ви знаєте, що збройна боротьба супроти радянської вла

ди є зрада батьківщини.
Мирон: Моя батьківщина — Україна. Я не пішов зі зброєю в 

Орловську чи Московську область, щоб воювати проти совітської 
влади. Я взяв зброю в руки, щоб захищати свою землю від тих, хто 
прийшов загарбати її і нав’язати Україні чужий лад.

Суддя: Я вас питаю: чи визнаєте ви свою вину?
Мнрон: Винувата ваша совітська російська імперія, що загарба

ла Україну, а не Україна, яка чинила опір Москві. І не для того я 
брав зброю в руки, щоб тепер каятися і відмовлятися від святих 
ідеалів національної свободи.

Суддя: Ну, ми ще побачимо. Ще будете проситися. У нас є час, 
а ви працюватимете й далі отут у зоні.

Мирон: Не дочекаєтеся. Рабська праця мене не лякає, а за нево
лю не мене, а вас історія засудить!

Суддя: Не історія, а я вас зараз засуджу до продовження вашо
го перебування у зоні.

Мирон: Ви — безбожна і несправедлива влада. Ви можете ухва
лювати тут свої свавільні вироки, але ви тільки земні судді. А над 
вами, як і наді мною, є ще Господній суд. Він бачить вашу неправду 
н лукавство і засудить вас, а не мене. І буде то вирок вічний, а не 
тимчасовий — як ваш.

Суддя: Можете тішити себе вигадкою про небесну справедливість, 
а ми Росію зміцнюємо тут, на землі і, між іншим, за допомогою 
ваших кочегарських рук.



Мирон: Піт із моїх українських рук лягає прокляттям на ваш 
грабіжницький народ.

Суддя: Та наплювати нам на ваші прокляття! Вони безсилі й 
марні.

Мирон: О, ні, на небі це вам зарахують! І ваш сатанізм вилази
тиме боком вам!

Суддя, пошептавшись із двома засідателями, виголосив поста
нову: “Відмовити Миронові у зниженні терміну ув’язнення”.

Я зустрів Мирона наступного дня й кажу:
— Пане Йване, я гордий з того, що знайомий з вами — люди

ною, яка свободу нації ставить вище від особистої свободи!
— А ви, Левку, як би вчинили на моєму місці?
— Точнісінько так!
— Отож і добре, у цьому солідарність борців за волю України і 

вияв братерської єдности.
— Ваша самовідданість Україні і твердість духу, — підкреслюю 

я, — опора для нас, наступного покоління націоналістів. Від вас і 
таких, як ви, і в зоні на душі стає тепло-тепло.

— Ми, тобто Україна з нами, переможе імперію і стане незалеж
ною. І не має історичного значення чи це станеться через десять чи 
через двадцять чи через тридцять років і чи ми доживемо до того — 
однаково переможе.

— Я в це так само твердо вірю, як вірю в прихід дня після ночі.
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ЩО ТАКЕ НАЦІОНАЛІЗМ?
Із столиці Мордовської Автономної Республіки міста Саранська 

приїхали два лектори для проведення політико-виховної зустрічі з 
в’язнями. Вони нібито з обкому компартії, проте досвідчені в’язні 
допускали, що один з них з політуправління КДБ. На дошці об’яв 
вивісили оголошення із запрошенням послухати лекцію на тему 
“Буржуазний націоналізм — ворог трудящих”. Лекція мала відбу
тися в неділю ввечері. По обіді зібрався гурт в’язнів: Степан Крав
чук, Ігор Кічак, Павло Кулик, Павло Андросюк, Ростислав Доцен- 
ко, Ярослав Кобилецькнй, Богдан Христинич, Трохим Шинкарук, 
Степан Вірун і я. Хтось запропонував ігнорувати лекцію.

— Чого? — питаю.
— Того, — каже Кічак, — що це черговий захід чекістів. Сидя

чи в Саранську у м’яких кріслах, вони вирішили зробити вилазку в 
Сосновку, щоб виявити активніших.

— Але ж треба б притиснути цих комуністичних теоретиків доб
рими питаннями, — кажу я.

— їхнє завдання, — каже Христинич, — не просвітити нас, а 
подивитися, хто як буде реагувати. По всьому залу розсядуться 
стукачі, і потім настрочать десятки доносів.

— Я думаю, що стукачам наказали закрикувати небажані питан
ня, — висловив припущення Андросюк.

— Небажані питання чи небажаних в’язнів? — питаю.
— Швидше всього, що закрикуватпмуть певннх осіб.
— Якщо вони практикують закрикування, то це означає, що 

ідеологічний аспект у таких заходах не байдужий, що самій ідейній 
боротьбі чекісти надають вагомого значення. Це означає, що треба 
йти на лекцію і ставити питання. Я написав три письмових питання 
і кинув до скриньки. Якщо замовчать письмові, я повторю їх усно.

— Варто б нам розсістися також по всій залі, виявляти стукачів 
і їхні крики гасити своїми наказами замовкнути, — порадив Шин
карук.

— Навіщо йти на цей спектакль, який у ньому сенс? Адже ми їх 
не переконаємо і вони нас не переконають, — в один голос промо
вили Доценко і Кравчук.

— Слухайте, хіба ми боїмося, що після цієї лекції до справ 
кожного з нас покладуть ще по одному паперу на доказ нашого 
антирадянського настрою? — зауважив Кулик.



— Боятися їх нічого, але я проти допомагати їм збільшувати на 
себе досьє. Хай борються проти мене без моєї допомоги, — катего
рично заявив Христинич.

— Та чого ж ми будемо мовчати? Потрібно викривати їхню ан- 
тнзаконну практику, — сказав Вірун.

— Треба йти на лекцію хоч би для того, щоб подивитися, хто 
підтримуватиме лекторів, — порадив Кобнлецький.

— Дивіться, як оформлять захід з формального боку, — мовив 
Доценко. — У звіті запишуть, що політв’язні виявляють великий 
інтерес до програми партії з національного питання і дружно при
йшли на лекцію про шкідливість буржуазного націоналізму. Це 
свідчить, що навіть у середовищі ворогів совітської влади ідеї мар- 
кснзму-ленінізму пробивають собі дорогу й перемагають.

— Де це надрукують? — питаю. — У своїх робочих таємних 
документах.. Що нам до їхнього лукавства і словоблуддя? Важливо 
публічно викривати чекістське беззаконня і комуністичне перевер
тання шпворіт-навнворіт їхньої ж теорії. Знаєте, злодій почуває себе 
добре вночі. Знаючи, що він злодій, він все-таки не хоче, щоб його 
виводили на денне світло і називали злодієм.

— Шевченко сказав: “Блаженний муж не ступає на раду лука
вих!” — зауважив Доценко.

— Франко каже: “Блаженний муж іде на раду лукавих і там 
тормошить їхні сумління”, — підкреслив я.

— Коли б там були збори одних чекістів, можна було б і не йти, 
але там в’язні. Причому різні. І серед них такі, яких комуністична 
демагогія збиває з пантелнку. Таким варто показувати наш підхід, — 
додав від себе Кравчук.

— Тобто кличмо всіх на лекцію, — Шинкарук підвів підсумок.
Відразу після вечері в їдальні зсунули столи до стін, занесли

додаткові лавки, й почали збиратися в’язні. Набилася певна зала. 
На сцену вийшов замполіт Толбузов з двома прибулими, предста
вив їх як кандидатів наук із Саранська і запропонував нам вислу
хати їхні лекції й поставити запитання до нього.

Перший лектор розповів коротко про економічний розвиток 
Мордовії і в кінці навів багато цифр. Цифри ніхто не запам’ятав, 
зате їх одноманітний разок остаточно погасив інтерес до цієї теми.

Другий лектор виклав відому комуністичну концепцію про бур
жуазний націоналізм як ворога трудящих усіх націй і народностей 
Союзу PCP. Треба розуміти, що позаяк нас усіх кваліфікували як



буржуазних націоналістів, то в його лекції йдеться ні про кого іншого, 
як про нас: тобто це ми і є ворогами трудящих усіх націй і народно
стей. Чудова лекція, що й казати!

Я замислився. Іще будучи на Львівщині, шукав буржуїв серед 
учасників національно-визвольного руху. Не знайшов — ніхто з 
оповідачів не знав таких. Потрапивши до зони, почав тут шукати 
буржуїв серед українських націоналістів. І також не знайшов. 
І тоді подумав: якщо ні на волі, ні в ув’язненні серед націоналістів- 
учасннків національно-визвольного руху немає буржуїв, тоді цей 
рух творили не буржуазні націоналісти, а просто націоналісти. Це 
надзвичайно важливо, бо спростовує комуністичне вчення. КПРС 
же називає націоналізм буржуазним і надає йому класового змісту.

Якщо з поняття “націоналізм” вилучити визначення “буржуаз
ний”, тоді він втрачає класовий — і набуває політичного змісту. На
ціоналізм у політичному сенсі — це усвідомлений патріотизм, до 
того ж активний. Неусвідомленнй, стіхійний патріотизм — це етніч
ний патріотизм. Він формується на рівні етнічної свідомости. Його 
прагнення — зберегти свої національні риси. Коли він переростає у 
вимогу своєї незалежної держави, тоді він переростає в політичний 
патріотизм, тобто в націоналізм. Любов до свого народу і прагнення 
до його державної незалежностн — це і є націоналізм у європейсько
му розумінні цього слова. Націоналіст — це людина, що національні 
інтереси своєї батьківщини ставить вище за свої особисті.

Навіщо комуністи чіпляють прикметник “буржуазний” до слова 
“націоналізм”? Зрозуміло: для того, щоб справжню, реальну бо
ротьбу між українцями і москалями перевести в площину боротьби 
всередині самої української нації. З точки зору пошуків легших 
шляхів приборкання України російською імперією розумно розко
лювати українців на кілька таборів: буржуа і трудящі маси. І коли 
в західноукраїнському суспільстві реально не існує буржуїв, класо
вої експлуатації і міжкласової ворожнечі, то москалі придумали її і 
запустили цю вигадку всіма засобами масової інформації для за
дурманювання довірливих українців: хай шукають причини свого 
лихого стану всередині самих себе, а не в підпорядкуванні України 
російській імперії.

Коли лектор закінчив лекцію і голова зборів поцікавився, чи є 
запитання, я запропонував лекторові відповісти на письмові.

— Мені, — каже, — письмових запитань не передавали.
Тоді я встав з лавки і почав говорити:



— У мене є три запитання, і я їх подав у письмовому вигляді. 
Ось вони. Перше: чи може бути націоналізм...

У цей час з різних кінців зали загули і заглушили мій голос. 
Я стояв і мовчки чекав. Шум трохи ущух, і я гучно почав знову: 
“Чи може бути націоналізм не буржуазний?” Із зали закричали: 
“Не відповідайте на це питання!” Наші закричали: “Відповідайте! 
Дайте відповідь на це питання!”

— Не відповідайте! — знову залунало.
— Якщо не можете відповісти, то не відповідайте.
На момент зала затихла. І я заговорив:
— Друге питання таке: “Чи прагнення України до мирного ви

ходу зі складу Союзу PCP є націоналізм?”
Стукачам самим було цікаво послухати відповідь, і вони забули

ся, що кричати наказано на початку, а не в кінці запитання. Отже, 
запитання прозвучало, і лектор явно хотів на нього відповісти. Це 
стукачі сприйняли як сигнал до мовчання. І лектор сказав: “Так, 
націоналізм. Всякі спроби розчленувати Союз є націоналізм.”

— Чи може совітська конституція проголошувати націоналізм? — 
поставив я чергове запитання.

— Не може! — відрубав лектор.
— Отже, — кажу я гучним голосом, — проголошене статтею 17 Кон

ституції Союзу PCP право вільного виходу союзної республіки зі 
складу Союзу не є націоналізм і прагнення скористатися цим пра
вом є не злочин, а нормальне використання свого права, тому за
судження людей за прагнення вивести Україну зі складу СРСР 
на підставі Конституції суперечить Конституції і є незаконне, — 
ствердно закінчив я.

Поліцаї загули. Лектор стояв і нібито чекав нагоди, аби відпо
вісти, насправді ж розгубився і не знав, що сказати. Він відчув 
пастку. Силогізм: не можна визнати, щоб совітська конституція 
дозволяла антисовітські дії. Конституція проголошує право виходу 
України з Союзу. Висновок: вихід України з Союзу не є антисовіт- 
ська дія. Силогізм ясний, мов Божий день, але позаяк за ці дії 
судять, то конституція не є обов’язковий до виконання закон. Отже, 
він призначений для негрів, а не для нас. Для нас совітська влада 
має давнє правило безжально душити ворогів російської імперії і 
зберігати її єдність. Це теоретичний доказ того, що в Совітському 
Союзі існує не законність, а свавілля.
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Більше ніхто з присутніх не виявив бажання про щось запитува
ти, офіційна зустріч закінчилася.

Назавтра зустрічає мене старий скромний, дуже порядний Пет- 
ришин і каже:

— Пане Л ук’яненко, навіщо ви ставили ті запитання? Ними ви 
підтвердили, що стоїте на націоналістичних позиціях, а за націо
налізм же карають. Краще не демонструвати свою ворожість. Кра
ще хай вони не знають, що робиться у вашій голові. Я сиджу вже 
чотирнадцять років. За цей час пересвідчився, що розумних і ак
тивних українців чекісти знищують. Вельми мало хто з них уцілів. 
Та й то із зовсім зіпсованим здоров’ям. Розумні, які тихо себе вели, 
більше вижили. Коли з ’явиться історична нагода, вони знову вста
нуть до лав борців. А ті, що померли, вже не встануть до боротьби. 
Вн розумна людина. Не лізьте на рожен. Збережіть себе для Украї
ни. Подумайте над тим, що я сказав. І бувайте здорові.

Я не квапився з відповіддю. Думав, що відповісти в двох сло
вах, це нічого не сказати. Пояснювати ґрунтовно — ніколи.

Петришнн повільно пішов собі, мабуть розмірковуючи: врахую 
я його пораду чи зневажу і буду поводитись, наче нічого й не чув.
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ЧЕКІСТ л и т в и н
Того ж дня, повернувшись з роботи, я спостеріг, ЩО Із ПОЛИЧКИ  

під верхнім ліжком, зникли всі три товсті зошити. Почав перекла
дати газети на тумбочці, припускаючи, що хтось із друзів був узяв 
та забув покласти на тумбочку. Шнир побачив, що я шукаю щось, 
підійшов і каже:

— Удень приходив черговий офіцер і забрав усі три зошити. 
Сказав, що це — за наказом начальника табору.

Наступного дня, щойно я повернувся з праці до барака, шнир, 
вловивши момент, коли біля мене нікого не було, — тихенько по
відомив:

— Вас запрошують до штабу. Кабінет номер три. Йти треба

— Це хто, кагебіст?
— Так.
Я пішов. На душі неспокійно: “Ну, що він міг знайти в тих 

зошитах? А, може, яка худоба підслухала щось із моїх розмов з 
товаришами?”

Постукав у двері й ступив до кабінету, привітався з капітаном 
Литвином, який сидів за невеликим письмовим столом. Той відповів 
на привітання, втупився у мене і каже:

— Ось ви і показали своє націоналістичне вороже нутро: усі 
в’язні нормально вислухали лекції, а Л ук’яненку мало. Він задає 
провокативні питання. Ви думаєте, що ми не знаємо, для чого ви їх 
задавали? Знаємо: ви задавали їх, щоб збуджувати антирадянські 
почуття, щоб навіюватн в ’язням антисовітський настрій! Фактич
но, ви провели сеанс антисовітської агітації.

— Що ви пускаєте пил в очі? — перервав я Литвина. — У моїх 
словах були питання, а не твердження. І по-друге, я не виходив за 
межі формулювань закону, конституції.

— Не вважайте нас за дурних. Ми добре вміємо відрізняти сло
ва від того справжнього змісту, який прикривають слова. Зміст ва
ших речень є той, як його зрозуміли в ’язні. Якщо мені напише 
один, другий в’язень, що ви висловили антисовітські думки, то такі 
люди і в суді скажуть те ж саме.

— Ви маєте на увазі ваших агентів?
— Після XX з’їзду КПРС, — каже Литвин, — агентури вже немає. 

Використання таємної агентури для слідкування за думками грома-

зараз.
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дян суперечить демократичним засадам державного життя. Проте у 
нас достатньо радянських патріотів, які з турботи про зміцнення 
совітського ладу з власної ініціятиви нас правдиво інформують про 
вилазки антидержавних елементів. Не гнати ж від себе таких лю
дей! Ці патріоти радо посвідчать у суді супроти кожного, хто хоче 
ослабити наш совітський лад.

— І багато у зоні таких патріотів? — уїдливо цікавлюся.
— Достатньо!
— Я чув, що на волі на кожних тридцять громадян випадає один 

сексот?
— Це наклеп на совітську дійсність отаких ворогів, як ви.
— Ви платите кожному “патріоту” чи вони працюють в основно

му безплатно?
— Це не ваше діло!
— Ну, так, у вас є й багато інших способів, як ви можете віддя

чити сексотові.
— Сексотів тепер немає! Чуєте: немає! Є совітські патріоти! І не 

я, а вони посадять вас на лаву підсудних. Я лише виконаю свій 
службовий обов’язок і юридично допоможу оформити справу. І не 
думайте, що вам із всієї вашої антисовітської діяльності! вдасться 
хоч щось приховати — я все знаю!

— І ви, ясна річ, знаєте статтю 88 Кримінально-процесуального 
кодексу, яка агентурну інформацію не допускає до суду і суду дає 
право виносити вирок тільки на тих доказах, які перевірені й підтвер
джені в суді.

— В совітських умовах перехід від неофіційного джерела до 
офіційного доказу не становить жодних труднощів, тож можете себе 
не тішити цим. Це вам не допоможе. Допомогти вам може одне — 
чесне відбування кари. Якщо ж будете тут, у моєму кабінеті та в 
кабінетах інших керівників колонії, говорити одне, а за межами 
штабу ритимете, наче кріт, проти нашої влади, то посаджу до тюр
ми! Я прочитав один з ваших зошитів. Ви конспектуєте історію 
Росії Соловйова та курс лекцій з історії Росії Ключевського. Текстів 
антисовітських немає, проте антиросійська тенденція аж світиться: 
все, що автори сказали поганого про Росію, ви записуєте, а доброго 
висловлювання не записали жодного.

— Доброго про Росію я наслухався до арешту, а тепер, щоб не 
було однобокого уявлення про неї, занотовую критичні висловлю
вання. Сподіваюся, ви повернете мені зошити?



— Ідіть! І намотайте собі на вус!
Я вийшов. На стадіоні гуляли два Степани — Вірун і Кравчук. 

В’язенська етика забороняла політв’язню входити в особисті кон
такти зі службовцями концтаборів і в ’язниць. У в ’язня не може 
бути таємниць з адміністрацією від інших в’язнів. В’язень кожну 
розмову з будь-ким із служби адміністрації та наглядачами мусив 
якнайдокладніше переказати у своєму близькому колі. Я вважав це 
правило за справедливе, воно давало можливість взаємно контро
лювати зміст розмов в ’язнів з чекістами і стежити за зміною на
строїв, а також уловлювати орієнтацію самої адміністрації. Тож 
завжди радо його виконував і тепер пішов на зустріч Вірунові і 
Кравчукові. Переказав їм докладно розмову з Литвином і спитав, 
чи ймовірно, щоб Литвин знав зміст усіх наших розмов з нашими 
добрими людьми.

— Та бреше він! — кинув Вірун. — Звідки йому знати, про що 
ми балакаємо, позалазивши десь між колоди лісу чи між височенні 
стоси дерев’яних деталей?

— Степане, — звернувся я до Кравчука, — ти давно сидиш, то 
як ти думаєш, Литвнн використовує підслуховуючу техніку? Де 
він міг її розставити? Як далеко вона спроможна чути наші голоси?

— Техніку він, ясна річ, використовує. її напевно поставили в 
кімнатах для побачень, мабуть, у шізо, може, в якихось тихих ку
рильнях. Але неможливо її використати в робочих цехах і по всій 
величезній території, бо ж цехи обслуговують і територію прибира
ють не менти, а наші люди, — каже Кравчук.

— Із того, — кажу, — що сказав Литвин, можна зробити висно
вок, що він знає те, що я висловлював гучно в бараці, в їдальні та 
ще десь, так би мовити, публічно. Його натяки і побудовані на них 
погрози, можуть бути голими припущеннями, а можуть бути об
ґрунтовані на доносах дуже близької нам людини. Перше не страш
не, бо не може призвести до якихось серйозних наслідків. Другий 
варіянт може призвести до серйозних наслідків. Тут одна рада: уваж
ніше ставитися до співрозмовників та самих розмов.

— Пам’ятаймо правило Декалогу “Про справу не говорити з 
тим, з ким можна, а з тим, з ким треба”, — узагальнив Кравчук.



ПЕРЕВЕДЕННЯ НА СУВОРИЙ РЕЖИМ
З осени 1961 року режим ув’язнення щомісяця ставав все суворі

ший. 1962 рік почався з міцнішого загвинчування гайок. Десь тоді 
пленум Верховного Суду СРСР ухвалив постанову про запрова
дження чотирьох видів режиму. Для політичних встановлювали су
ворий і особливо суворий. Мені, як і іншим, суд у вироці не визна
чив режиму ув’язнення. Суд вказував термін ув’язнення і визна
чав, що відбувати його “у виправно-трудових колоніях.” Тепер усіх 
викликали до спецчастини й показували вузеньку в 5-6 сантиметрів 
смужку паперу із витягом з постанови Президії Верховної Ради 
РРФ СР про встановлення кожному з нас виду режиму ув’язнення 
й пропонували розписатися про ознайомлення. Я мав першу су
димість, тому мені встановили суворий режим. Кічак і Юрків мали 
по дві судимости, були визнані рецидивістами і їм встановлювали 
особливо суворий режим ув’язнення. Особливо суворий режим вста
новлювали й тим, кому смертну кару замінили були помилуванням.

Я пішов до начальника колонії підполковника Коломитцева і 
заявив, що Президія Верховної Ради РРФ С Р не мала права зміню
вати вирок іншої союзної республіки: РРФ С Р і УРСР — рівно
правні республіки, а відповідно до правила, що йде ще з часів Римсь
кої імперії: par in parem non habet imperium (рівний над рівним не 
має влади). Окрім того, переведення на суворий режим суперечить 
ще одному принципові права: закон, що посилює відповідальність, 
не має зворотної сили. Отже, по-перше, постанова Президії ВР 
РРФСР не поширюється на громадян України, засуджених судами 
іншої республіки, по-друге, постанову Президії ВР РРФ СР не можна 
застосовувати до нас, громадян України, що були засуджені в Ук
раїні до ухвалення згаданої постанови, бо вона не може мати зво
ротної сили.

Коломитцев визнав логічність моїх міркувань, проте заявив, що 
буде виконувати цю постанову, бо до цього його, офіцера, зобов’я 
зує начальник Дубравного виправно-трудового табору (ВТТ), офі
цер вищого рангу.

— Це ж незаконно! — заперечив я.
— Відповідальність за відповідність цієї постанови закону взяла 

на себе Президія ВР РРФСР і мій безпосередній командир, бо я, як 
офіцер, у разі невиконання наказу, відповідатиму перед своїм пря
мим командуванням.



— Тобто солдафонська дисципліна для вас важливіша від до
тримання вимог закону!

— Лук’яненко, ви багато собі дозволяєте! — обурився Коломит- 
цев.

— Нюрнберзький процес постановив, що офіцер не має права 
виконувати незаконний наказ свого командира. Совітський Союз — 
учасник Нюрнберзького процесу, він брав участь у виробленні його 
процесуальних і матеріальних норм, таким чином вони обов’язкові 
для МВС СРСР і вас зокрема.

— А чого це ви заходилися протестувати? Ви ж залишаєтеся в 
цій зоні? Вас не переводимо до десятої зони з особливо суворим 
режимом?

— Так, мене не переводите. Проте порушуєте засади законнос
ти. А мене в університеті наставляли боротися за законність. І окрім 
того, переводите моїх друзів.

— Кого це?
— Ну, цього я вам не скажу. Важливо, що переведення на суво

рий і особливий — це незаконне загвинчування гайок і ви особисто 
в цьому берете участь.

— Це не ваше діло. Ваше завдання працювати й виконувати 
вимоги режиму. Можете йти, — сказав Коломитцев.

— Режим, який встановлюєте незаконним способом — це свавіл
ля.

— Не свавілля, а порядок! Можете йти!

* * *
Концтабір Ж Х 3 8 5 /1 0  перетворювали на зону особливо суво

рого режиму, і ми вже знали, що чимало в ’язнів із сьомої зони пере
ведуть туди. Серед переведених опинилися два чоловіки, з якими я 
встиг подружитися — це Володимир Юрків та Ігор Кічак. У зоні — 
багато добрих людей, з якими було не просто цікаво, а приємно 
спілкуватися. Юрків і Кічак належали до тих, з якими завжди на 
душі затишно й приємно. Окрім того, це люди, які мали дуже висо
кий рівень теоретичної підготовки і духовности. Не знаю, чи був ще 
хтось у зоні, хто б більше читав український Літературно-науковий 
вісник НТШ і знав партійні документи ОУН, ніж Юрків, хто більше 
вивчив би українських і польських історичних джерел і знав би так 
нашу історію, як Кічак.



У повстанцях мене вражала цільність натур: єдність переконань 
і дії, нерозривність політичної настанови провідників і волі до її 
виконання. Ці галичани майже не жили під російською владою і в 
них ще не відбулося розщеплення особи на три частини: одне ду
маю, друге кажу, третє роблю. Вони що думали, те робили, і коли 
щось не хотіли робити, то й не виправдовували його.

З цієї душевної єдности формувалося велике поцінування по
літичних і тактичних настанов Центрального проводу ОУН. У їх 
виконанні вони вбачали історичне виправдання своєї боротьби, вони 
мали відчути перспективи для перемоги або слави у вдячних на
щадків, вони свято вірили, що їхні поневіряння не марні.

Не кожен із повстанців сам чув і міг знати настанови Проводу 
ОУН. І той, хто їх знав і пам’ятав, заслуговував на особливу поша
ну. Серед таких для мене був Володимир Юрків та Ігор Кічак. 
Юрків знав напам’ять напрямні III Великого збору ОУН і кілька 
разів переказував їх слово в слово. А Кічак подав цікаве трактуван
ня “Великого льоху” Шевченка, докладно переповідав “Наші ідей
но-політичні основн” — перший розділ “Декларації Проводу ОУН” 
З травня 1945 року. У лютому 1962 року їх забрали з сьомої і пере
вели в десяту зону — концтабір Ж Х 385/10 .
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ЛІПШЕ СПРОБУВАТИ ТІКАТИ
1961 року в’язні з бараків до їдальні ходили самі у визначений 

для снідання, обіду й вечері час. Наприкінці 1961 року — вже 
бригадами. Бригадир (в ’язень) шикував бригаду перед бараком, 
перевіряв кількість чоловік і, впевнившись, що всі, вів до їдальні. 
Бригадира час від часу перевіряв черговий офіцер, щоб бригада 
дотримувалася дисципліни. З їдальні в ’язні виходили, коли хто 
попоїв. У перші місяці 1962 року заборонили йти з їдальні неорга
нізовано, по одному. Поївши, мусили шикуватися й бригадою по
вертатися до барака. Ходіння до їдальні чи з їдальні наодинці ста
ло порушенням режиму. Таких поодиноких ловили й карали.

У магазині давно вже не було ні м’ясних, ні молочних харчів чи 
консервів. Зрідка завозили грудковий цукор і продавали по півкіло 
бригадирам, шнирям та тим в’язням, які перевиконували норми 
виробітку понад 110 відсотків. У їдальні зникли свіжі харчі, їжу 
варили із сушеної картоплі, сушених буряків, моркви й цибулі. 
У минулі роки в’язні позаводили собі в робочій зоні грядки й сади
ли цибулю, редиску, огірки, помідори та ще якусь зелень, додава
ли до безвітамінної пісної їжі і тим підтримували свій організм. 
Тепер наглядачі вишукували у робочій зоні між бур’янів грядки й 
витоптували їх.

— Чим шкодять вам ці грядки? — питали наглядачів. — Чим 
для вас кращі бур’яни від культурних рослин? Чого ви такі вредні?

У відповідь звучало одне й те ж: “Не можна! Заборонено!”
Заборонено — і баста!
“Старійшини” все частіше згадували минулі голодні роки, коли 

від голоду та з виснаження в ’язні мерли, як мухи. Десь за парка
ном малої зони — у великій зоні, що називалася Союз PCP, говори
ли й писали про розквіт соціялістичної демократії, про відновлення 
після XX (хрущовського) з ’їзду соціялістичної законности, про 
покращення життя, а тут насувався голод, і віяло холодом від ду
мок про поступове повертання до жорстоких сталінських часів.

Гайки загвинчували офіцери, прапорщ ики, сержанти, їм 
підспівував дехто з в ’язнів. Було видно дуже добре, хто виконує 
накази з обов’язку, хто намагається ухилятися й самому не гавкати 
на в’язнів, а хто намагається кусати найболючіше. Навіщо ви ви
служуєтеся?



Причаєне кипіння в душах породжувало думки про помсту, про 
втечу, про страйк.

У квітні, либонь, за місяць до першого травня, поповзла чутка 
про амністію до великого пролетарського свята.

— Степане, — звернувся я до Кравчука, — як ти розумієш цю 
чутку?

— Її варто обмізкувати. Проте, май на увазі, що такі чутки по
вторюються щороку до 1 травня і до 7 листопаду вже багато років.

— Якщо так, то ти зовсім не віриш чи трохи віриш у можливість 
амністії?

— Трошки, зовсім трішечки вірю. А як ти гадаєш, амністія мож
лива? Ти недавно з волі і маєш свіже відчуття настроїв комуністич
них бонз. Що воно тобі підказує?

— Я ще не обдумав чутку як слід. Погляньмо так: що змінилося 
в совітській дійсности за минулий рік? Що сталося незвичне, що 
примушувало б до амністії? Що зараз є таке, що штовхало б владу 
до амністії? Що екстраординарного може статися в найближчому 
майбутньому? На всі питання відповідаємо: нічого не сталося і нічого 
не станеться. Тобто перший травень буде звичайний у хронологіч
ному ряді до першого і після першого травня. За таких обставин 
чутка про амністію не має логічного обґрунтування, а того схиля
юсь до твого пояснення: адміністрація запустила чутку в зо ну для 
заспокоєння в’язнів та для того, щоб ми не завадили їм відсвятку
вати їхнє свято.

До мене підходило багато старших і молодших в ’язнів, хотіли 
послухати моє тлумачення чутки про амністію. Багато хто з них 
відходив розчарований — їм хотілося від мене, освіченого юриста, 
підтримки їхньої віри, а її не було. Одного разу до гурту, що мене 
оточував, підійшов Трохим Шинкарук, постояв трохи, послухав та 
й каже:

— Від цієї безбожної московської влади ви чекаєте ласки. Та не 
ласки треба чекати, а поборювати її. Москалі знають один аргу
мент — кулак, обух. Ото й треба на них гартувати обуха.

— Гучні слова! — хтось обізвався з гурту. — Скажи конкретно, 
що робити?

— Треба тут декому зламати роги, бо занадто вже знахабніли. 
Треба думати й про боротьбу на волі. Вивчали Декалог, давали 
клятву, а тут перетворилися на ягнят — де дух завзятої борні?!
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Збройну варту здійснювали солдати МВС, що стояли з автома
тами на вежах усіх чотирьох кутів прямокутної (чи квадратної) 
площі концтабору. Загорожа з колючого дроту відмежовувала жит
лову і робочу зони від вогневої смуги, яку за теплої пори року 
орали, і утримували голою, без жодної травиночки. Це на випадок 
втечі — щоб мішень-в’язень добре було видно і ніяка бадилина не 
заступала. За вогневою смугою стояв суцільний дерев’яний паркан 
метрів до п’яти заввишки, обладнаний колючим дротом. По той бік 
паркану повздовж нього проходив поміст, з якого кожна зміна на
глядачів, заступаючи на чергування, перевіряла стан паркану, колю
чого дроту та сталевих дротяних сіток, що обрамлювали всю терито
рію концтабору. Пробратися через цю багаторядну огорожу немож
ливо, і в ’язні ламали собі голову над тим, як би ж її подолати.

Я познайомився з Кочубеєм і Андросюком. Обоє завзяті сміливі 
й рішучі козаки. Першим завів зі мною мову про втечу Павло Анд- 
росюк. Його аргументація була проста і зрозуміла: не варто сидіти 
за колючим дротом цілих п ’ятнадцять років. Це вельми великий 
відтинок життя. Не варто нидіти, старіти й перетворюватися на 
старого й немічного діда в бездіяльному чеканні. За Україну необ
хідно боротися тепер, а не відкладати на потім.

Я подумав і відповів, що не проти і лише висловив сумнів щодо 
М О Ж Л И В О С Т І!  самої втечі.

Наступного разу розмовляли втрьох, підключився ще й Кочу
бей.

— Хлопці, — кажу я до них, — я не бачу можливостей для 
втечі. Ви довше сидите в зоні, то, може, зрозуміли, як можна подо
лати огорожу, а я поки що не бачу. Розкажіть.

— Левку, ви готові на рішучий крок? — питає Кочубей.
— Готовий, — якщо побачу, що є бодай невеликі шанси втекти, 

а лізти просто під автомат нерозумно.
— Ми з Павлом обдумали план і розкажемо тобі, проте тільки 

після того, як ти даєш слово, що без нашої спільної згоди не ска
жеш жодного слова будь-кому в світі.

— Даю слово, що без вашої спільної згоди я нікому не скажу 
про планування і підготовку втечі. Отже, дайте відповідь на три 
питання: 1) Що робити на волі? 2) Де жити (базуватися)? 3) Як 
подолати загорожу й вибратися з Мордовії?

— Я впевнений, що можна дуже навіть стримати антиукраїнську 
діяльність терором, — каже Андросюк. — Тепер усі ці секретарі

235



райкомів, обкомів відкрито виступають проти нашої мови, культу
ри, проти святкувань Різдва, Великодня, Зелених свят. В українсь
ких святах та історичних місцях ставлять пам’ятники Леніну, Ста
ліну та іншим катам, чим оскверняють нашу українську національ
ну душу. їм навіть у голову не приходить, що за ці злочини супро
ти української нації належить відповідати. І коли б ми шльопнули 
якогось секретаря обкому партії після його чергової антиукраїнсь
кої акції і про це повідомили громадськість листівками, то це б 
відразу їх всіх насторожило, і кожен із них задумався б, чи варто 
ризикувати життям. Може, подумав би, краще не проводити анти
української акції і не ризикувати? Терор — це велике діло, бо 
смерть — найсильніший аргумент. І це не важко зробити, коли 
підходити розсудливо і добре підготуватися. Із обкомівських вла- 
доможців охороняють помешкання тільки першого секретаря. Квар
тири другого й третього секретарів обкомів КПУ і секретарів рай
комів КПУ не охороняють. Довідатися, де вони живуть, неважко. 
Не важко встановити вулиці, якими той чи той їздить до праці і з 
праці додому. Підготовка атентата впродовж місяця могла б за
безпечити повний успіх виконання і непомітного зникнення з обла
сти і переїзд в іншу область. Якби ми зробили три атентати річно, 
це справило б на партбюрократію величезний вплив, а ми ж могли 
б робити їх значно більше, перебираючись з одного кінця України 
в інший.

— Знаєте, — каже Кочубей, — а може нам би вдалося наймати 
приміщення десь навпроти Ради Міністрів чи поруч з ЦК і відслідко
вувати весь штат, хто коли й куди приїжджає та від’їжджає і місце 
проживання великих “шишок”. Поступово можна б складати точні 
схеми — маршрути і тоді їх легко було б відстрілювати. Маю на 
увазі відстрілювати малокаліберним пістолетом, звук якого зовсім 
слабкий.

— Між іншим, — панове, — ви знаєте, що хоч у Совітському 
Союзі існує пашпортна система і всі дорослі громадяни теоретично 
стоять на постійному обліку в міліції через пашпортні с т о л і і , прак
тично кожного року впродовж року від одного до двох мільйонів 
громадян перебувають поза контролем. Вони в одному місці випи
салися, а в другому ще не прописалися, тобто велика кількість людей 
перебуває все-таки поза реальним контролем. Дехто виписавшись в 
одному місці місяцями не прописується в іншому місці. Це дає якусь 
надію на те, що нам можна було б загубитися між цим бродячим



народом. Хоча цікаво, як ви бачите можливість проживання на волі 
на нелегальному становищі?

— Після нашої втечі, — мовив Андросюк, — об’являть всесоюз
ний розшук. Розішлють наші фотокартки на автомобільні й заліз
ничні станції та в морські, річкові й аеропорти й міліція намагати
меться нас зловити. Це триватиме шість місяців. Після шести місяців 
пошуки послабшають. Думаю, що на шість місяців слід би залізти в 
лісову криївку й не висовувати звідти носа. Причому краще не на 
Україні, а десь в білоруських або брянських лісах, бо ж кагебісти 
обложать помешкання всіх наших близьких родичів і чатуватимуть 
на нас і вдень і ночі.

— На Україні всі ліси розбиті на ділянки і кожна передана під 
догляд певного лісника (гайового), — уточнив я. — У нас немає 
площі лісу, що була б у дикому стані і не під наглядом лісника. 
Тобто зовсім непросто знайти таку ділянку лісу, де можна було б 
копати, пиляти, стукати сокирою і зовсім непомітно збудувати сяку- 
таку землянку. Ви думаєте, що таке місце можна знайти в Білорусії 
чи у брянських лісах?

— Пане Левку, є дуже багато варіянтів, — переконує Андро
сюк. — Вирвавшись з Мордовії, ми можемо загалом податися на 
Схід, а не на Захід. Можемо поїхати в Архангельську чи Воло
годську область. Там дикий край. Покинуті села, хутори. Там мож
на знайти покинуту хату і спокійнісінько жити в ній хоч десять 
років. З  ближчого хутора, до якого може бути півсотня кілометрів, 
якщо хтось і побачить, то не спитає, звідки ти взявся, бо вони там, 
у тих нетрях, раді зустрінути живу людську душу. Можемо їхати в 
Казахстан до тих українських поселенців, яким не дозволяють по
вертатися в Україну. А після шести місяців можемо їхати до мого 
дядька в Горохівський*район на Волині.

— За два тижні ми дядькові надокучимо і він делікатно спла
вить нас у руки влади, — зауважив я.

— Ні, не сплавить. Він твердий і самовідданий націоналіст, — 
запевняє Андросюк.

— Ти, Павле, коли його останній раз бачив?
— Перед арештом. Сім років тому.
— Степан Вірун, з яким іду в одній справі, дружив з Ващуком. 

Помилка, яка призвела до арешту нашої організації, в тому й поля
гає, що Вірун не врахував різниці в ідейній еволюції його самого і 
його друга. В юначі роки вони симпатизували повстанцям, жадібно
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слухали розповіді про боротьбу за самостійність України і навіть 
виконали одного разу невеличке завдання якогось провідника чи 
командира. У тому патріотичному настрої роз’їхалися до різної праці 
та навчання. Минуло п ’ять років. За цей час Вірун хилився в бік 
самостійщини і разом зі мною став створювати підпільну організа
цію. Ващук минулі п’ять років хилився у бік окупаційної влади та 
кар’єризму і коли Вірун знайшов його і розповів про організацію і 
запросив до спільної боротьби за волю України, Ващук пішов до 
окупантів і продав Віруна. Отже, час у п ’ять років зробив з ко
лишніх ідейних друзів різних людей і поставив їх один супроти 
одного. З твоїм, Павле, дядьком проміжок часу в сім років, міг 
зробити те ж саме. І для того, щоб на нього можна було покладати
ся, його необхідно знову зрозуміти, а для цього в тебе не буде часу.

— Не ускладнюй проблему. Коли мине шість місяців, тоді добу
демо пашпорти на нові прізвища і пропишемося на околиці Києва, 
Харкова чи, може, Ростова і будемо воювати з комуністичною вла
дою, — править своєї Кочубей.

— Ви, дорогі друзі, говорите мовою, що складається з великих 
блоків: “добудемо пашпорти”, “пропишемося”, а в мене, як юрис
та, виникають при цьому десятки питань, як саме ви думаєте добу
ти пашпорти і як саме ви думаєте прописатися? Якщо ви не знаєте 
відповідей на всі ці запитання, то це означає, що ви йдете навман
ня, ідете вперед із зав’язаними очима.

— Жоден полководець не може розв’язати всі питання наперед, — 
каже Кочубей. — Він рушає армію вперед і по ходу розв’язує питан
ня, що виникають. Так і ми: важливо почати війну. З війни виника
тимуть труднощі для нас і для ворогів наших. Наша тактика: вис
лідив — ударив — утік. Той, хто тікає, має одну дорогу, а хто хоче 
зловити, не знає, по якій дорозі побігти. Отже, в нас уже величезна 
перевага. І якщо ми не дурніші від чекістів, то маємо шанси обду
рювати.

— Ви пропонуєте стратегію оптимізму, а не розрахунку. Така 
стратегія називається стратегією на якось воно буде, або, як ка
жуть галичани, якось воно буде, бо ще так не було, щоб якось воно 
не було. Гаразд, залишмо це питання. То як ви думаєте перестриб
нути через оту систему охорони? — показав я пальцем на заборон
ну лінію.

— Поки що ми зупинимося на такому плані, — твердить Кочу
бей. — Убиваємо вартового, що стоїть на вежі за сушаркою, натя



гуємо якір з мотузкою на огорожу, що поруч і на стовп заборонної 
колючої загорожі і по ній на руках перебираємося до вежі, де один 
швидко переодягається у солдатську уніформу, двоє інших пере
одягаються у цивільний одяг, спускаємося з вежі і йдемо в ліс. 
Щоб цю операцію ніхто не бачив, гасимо в зоні електричне світло. 
Заки заведуть дизель автономного освітлення, мине хвилин п’ять. 
Цього часу нам має вистачити. Погасити світло можна куском тро
са, закинувши його на трьохфазну лінію електропередач. Щоб уби
ти вартового, необхідно зробити пістолета.

— Для набоїв?
— Ні, для пороху з сірників, — каже Кочубей.
— То це буде припіканка, якими ми стріляли вдома, як були 

підлітками?
— А хіба убивча сила її недостатня?
— Цілком достатня. Я, бувало, пробивав сосну діаметром санти

метрів до двадцяти. Припіканку далебі зробити нескладно, але вона 
б’є страшенно гучно.

— У той момент, коли потрібно буде стрелити, на котельні оз
веться гудок і приглушить звук пострілу.

Таким чином необхідно кілька помічників. По-перше, токар з 
механічного цеху, який би виточив пістоля. По-друге, хтось із ко
тельні, щоб подав гудок. Краще, якби це був слюсар, який не хо
дить по змінах, а буває там щодня. По-третє, хтось такий, хто б 
накинув кусок троса на електричну лінію і зробив коротке замикан
ня та опустив зону в темряву. Ще один помічник потрібен, щоб 
потягнути вірьовку з якорем назад, розв’язати її і сховати.

— Павле, як тобі подобається цей план? — звертаюся до Павла.
— Подобається, — відповів. — Ми обдумували варіянт підко

пу — не підходить: важкий, довгий і малоймовірний, щоб його не 
відкрили ще на стадії підкопування. Один чоловік пропонував зро
бити гелікоптер. Ну це явно неможлива річ. Один міркував, як би 
його зробити велику кулю, наповнити її теплим повітрям і переле
тіти через колючий паркан. Цей план має одну позитивну рису — в 
темну вітряну погоду він без жодного шуму міг би вилетіти з зони і 
полетіти далеко-далеко. Але де ти візьмеш так багато тонкої прогу
мованої тканини і як ти склеїш із неї величезну кулю? Неможливо.

Думали над катапультою. Якщо човник-гніздо з людиною розга
няти порохом, то або людина впаде зовсім близько за зоною або, 
якщо заладувати більший заряд, то може зламати хребта. Пробле-
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му спускання на землю здається розв’язали: парасолька діаметром 
у 6 метрів загальмувала б падіння до такої швидкости, що вже не 
розбився б.

— Ці теоретичні розрахунки перевіряли на практиці чи ні?
— Ні, не перевіряли, — каже Андросюк.
Катапульта може кидонути човника-гніздо з людиною і за допо

могою пружин або мотузків з балансирами, але ця машина була б 
така громіздка, як у Франкового Захара Беркута. Тобто це не підхо
дить. І того ми зупинилися на варіянті подолання охоронної заго
рожі по верху.

— Уже є люди на допоміжні ролі?
— Токар уже є. Кочубей. Він виготовить припіканку. Інших 

поки що немає. Будемо підшукувати.
— Гаразд. Готуйте. Інформуйте мене про хід підготовки.
Ми попрощалися й розбіглися.
Кілька місяців не поверталися до цієї теми, і я нічого не робив, 

чекаючи на якийсь сигнал з їхнього боку. Згодом підходить Кочу
бей і розповідає, що токар зробив пістоль. Він надер сірки з сірників, 
заладнав у цівку набій, зрізав свинець з кабелю, зробив з нього 
кулю і загнав її на сірку. Цівка була завдовжки сантиметрів з два
надцять — це цілком достатньо для влучної стрільби. Потрібно 
було випробувати. Він попросив Павла забезпечити шумове при
криття. Заліз на горище електростанції і чекав на гудок. Павло 
загудів, але щось вельми слабко, Кочубей запалив сірку, і пістоль 
бабахнув. Маскування пострілу вийшло вельми слабке, і Кочубей, 
злякавшись, що менти вдарять на сполох, жбурнув пістолета у шлак. 
Шлак в середині розпечений. У ньому все згоряє і перетворюється 
на червоний присок. Проте, як виявилося, постріл сприйняли за 
удар якогось заліза, і менти не сполошилися. А пістоля не стало. 
Кочубей був злий, а Андросюк пояснював свою невдачу якоюсь 
технічною заковикою. Втікати можна лише влітку, аби мати мож
ливість місяців шість переховуватися десь на безлюдній природі. 
Треба вже поспішати. Кочубей знову пішов до токаря.

Я, відчувши потребу квапитись, почав вивчати терен за тією 
вартовою вежею, що нас цікавила. Потрібно добре знати, де які 
дерева, кущі, болота, щоб у разі потреби можна було певніше про
суватися вперед уночі. Намагався використати будь-яку нагоду за
лізти на дах сушарки, котельні, навіть на залізний стовп, до якого 
прикріплений трос для вивезення вагонки зі шлаком. Відкрито дов-
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го вдивлятися в далечінь було небезпечно — вартовий міг зауважи
ти, то я про людське око брав до рук верхолазні кігті абощо, буцім 
щось лагодив, а сам малював у голові мапу і розставляв на ній 
групи дерев, ряди кущів, прогалини між очеретом — напевне, то 
русла рівчаків чи старі заболочені річища — відмірював між ними 
відстань. Згадав сержантську науку з армійської служби про виз
начення відстані за допомогою простягнутої руки та різниці 
(відстані) між правим і лівим оком. Ставши за стіну так, щоб ніхто 
не бачив, простягну праву руку в напрямку окремого високого де
рева й кілька разів приміряюся до нього то одним, то другим оком.

Десь за тнждень-півтора після Кочубеєвого пострілу з ’явилася 
червона смуга, і всім нам заборонили ходити на роботу в третю 
зміну. Червона смуга зобов’язала ментів частіше перевіряти в’язнів 
і в робочій, і в житловій зоні, навіть серед ночі під час сну.

Що спричинило підозри щодо можливої втечі в’язнів, ніхто з 
адміністрації чи вільнонайманих нічого не казав. Може, взагалі на 
те була якась інша причина. Довелося нашу підготовку відкласти 
на майбутнє, а коли токаря перевели в якусь іншу зону, пнтання 
про втечу взагалі повисло в повітрі і якщо до нього поверталися в 
розмові, то більше.не в дусі підготовки до втечі, а в дусі розгадки 
причин, які дали підставу адміністрації запідозрити можливість 
втечі.

За пару днів я зайшов до Юрка Литвина, що працював на рейс- 
мусному верстаті деревообробному цеху.

— Здоров був, Юрку! — привітався до нього.
— Здоров Левку! — відповів.
— Уже кінчай цю працю! Ходімо в бік вахти. Скоро кінець праці. 

Випускатимуть.
— Зараз підемо, ось закінчу кілька планок і підемо.
— Маєш цю купу скласти чи так залишиш?
— Треба скласти.
Я взявся складати планки в рівний стовпчик, поки Литвин закін

чував роботу на верстаті.
Коли вийшли з цеху й пішли у напрямку вахти я питаю:
— Юрку, ти вже скільки років сидиш?
— Вісім, а що?
— Правда, що роки минулих страждань стискаються в короткий 

проміжок часу, який уже не вельми хвилює душу?
— Значною мірою це так.



— Жахливо. Виходить, що людина живе тільки в сучасному. 
Якщо довга стрічка минулого життя скоротилася до коротесенької 
смужки, а майбутнє — фантазія, то виходить, що ми живемо лише 
в сучасному. Жахливо: так живуть комахи, корови та інші істоти з 
курячим мозком!

— Навпаки, це дуже добре. Коли б люди пам’ятали всю довгу 
стрічку минулого життя, вони жили б у минулому, бо ж сучасне — 
це лише мить. І позбавили б себе насолоди.

Підійшли до колод неподалік вахти. На колодах сиділи люди, 
чекали, коли їх пускатимуть до житлової зони. Я кивнув головою в 
бік дядька, який сидів сам, і питаю Литвина:

— Ти знаєш цю людину? Я чув, що він з Кубані. Нібито сидить 
за український націоналізм?

— Я його знаю. Ходім до нього. Познайомлю.
— Пане Петре, дозвольте представити вам мого друга? Це — 

Лук’яненко Левко.
Кремезний чоловік середнього зросту встав з колоди, простяг

нув руку до мене й каже: “Петриченко Петро.”
— Ви справді з Кубані? — питаю.
— Так, справді. А що?
— А правда, що ви були в УПА?
— Правда. А що?
— Та трохи дивно — Кубань так далеко від Західної Українн.
— А втім і на Кубані живуть українці.
— Кубань — це Україна чи не Україна, а що там живуть не 

тільки українці, це вже інше питання.
— Пане Петре, скільки ви вже сидите?
— Чотирнадцять. А що?
— Коли б чотирнадцять років тому ви точно знали, що сидітиме

те 15 років, ви наклали б на себе руки чи ні?
— Далебі, наклав би. Не варто було так довго страждати задля 

отого короткого непевного майбутнього, яке я ще матиму. А крім 
того, не варто було 15 років працювати на своїх катів та на імперію, 
що гнітить Україну. Не варто було!

— Той факт, що совітська імперія має політв’язнів, це з нашої 
демократично-самостійницької позиції плюс чи мінус? Я думаю, 
що це плюс, бо це свідчить про те, що не все населення змирилося 
з диктатурою. Уявімо собі, що всі політв’язні покінчили самогуб
ством і такої категорії в’язнів уже немає. Та в такому разі комуні-
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стичне керівництво справді мало б підставу (формальну, звісна річ) 
заявити на весь світ, що в Союзі справді настала повна ідейна єдність. 
Та вже хоч би для того, щоб не дати комуністам такої підстави, ми 
повинні жити і фактом свого життя спростувати їхню брехню.

— Ну, по-перше, — каже Петриченко, — неможливо, щоб усі 
політв’язні наклали на себе руки. Та й нерозумно було б це робити 
тим, у кого термін ув’язнення коротший і сам він молодший. По- 
друге, я не думаю, що західні держави беруть близько до серця 
наші страждання. І їм наплювати чи тут хтось покінчив самогуб
ством, чи не покінчив і терпить.

— О ні, комуністичному керівництву дуже хочеться справлять 
про себе добре враження, бо від цього ж залежать успіхи в поши
ренні своєї влади на інші країни світу. Тому протест має сенс, якщо 
про нього стає відомо західному демократичному світові.

— Юрку, ти переніс питання в площину міжнародної політики. 
Пан Петриченко, як я його зрозумів, мав на увазі суто індивідуаль
ний підхід. Врешті кожен є господар власного життя. Кожен один — 
це окрема індивідуальність, яка хоч і стоїть у багатьох горизон
тальних зв’язках із родичами й друзями, але перед могилою, тобто 
в момент найважливіший, вирішальним виявляється зв’язок верти
кальний: дух пращурів, тобто заповіти духовних отців нації, влас
ний дух, тобто як розуміє людина своє призначення на землі і Гос
подь Бог як верховний суддя над совістю кожного з нас. З такої 
точки зору люди ну не вельми стримують на землі родичі й друзі. 
І коли сама вона не хоче змиритися з безконечним рабством, то я не 
думаю, що вона варта осуду.

— Шановні молоді люди, — мовив Петрнченко, — ви говорите 
вельми складно, а в дійсности все просто: людина не знає майбут
нього. Це їй не дано знати. Вона не знає чи доведеться їй сидіти 
15 років чи не доведеться. І ця надія її дурить і 15 років, і більше. 
В неволі тяжко зневіритися й переступити рубіж. Не тут, у цій 
колючій клітці, рубіж для перемоги в собі сильного над слабким, а 
там в Україні в повстанській війні з окупантом. Там, де всі прийня
ли просту і зрозумілу формулу: “Краще згину, аніж потраплю жи
вий до рук окупантів!”

— Те, що ви кажете, можна висловити інакше: особисто значно 
важче зважитися на самогубство, ніж гуртом у бою. Це абсолютна 
істина. Проте нас цікавить самогубство саме як індивідуальна пси
хологічна проблема. Ви відповіли на неї так: не варто мучитися



15 років, проте віра не дає повірити, що їх всі доведеться сидіти. 
У вашому випадку віра дурила. Звідси завдання: як подолати оман
ливу віру? Ясно як: логікою. Необхідно логічно проаналізувати 
внутрішні і зовнішні обставини в Союзі і прийти до однозначного 
логічного висновку.

— Це неможливо! — вигукнув Литвин. — Чинників, що діють у 
Союзі і в світі щодо Союзу так багато, що їх не можна охопити і 
тому неможливо прийти до єдиного логічного висновку.

— Тобто, — кажу, — розумом не можна подолати віру. А це 
означає, що джерело психічної сили, що піднімає людську руку на 
себе, не в голові, а в душі: прислухалася людина до своєї душі, до 
неба і відчула, що має піти з життя в інший світ. У такім разі це 
вже акт не волі, а акт долі. Як казав Шевченко:

Така її доля, о Боже мій милий ...
І подумав про се|бе: чим накладати на себе руки, то краще спро

бувати тікати! Так, тікати звідси на волю! Тікати!



РОЗПОВІДЬ ВОЛОДИМИРА ЮРКІВА
1. Атентат — убивство міліціонера

З Володимиром Юрківим я познайомився іще в перші дні свого 
перебування в концтаборі. Це був чоловік середнього зросту, мав 
35-40 років, із світло-сірими ясними очима. Ніс трохи кирпатий, 
наче невеличкою картоплиною. Чиста біла шкіра, русяве волосся і 
високе-внсоке чоло. Його поділяли на рівні горизонтальні смужки 
три борозенки, що починалися із самого правого краю і йшли до 
лівого краю чола. Широкий у плечах. Загалом — здорової статури 
чоловік. На ньому темно-синя куфайка, чорні в ’язенські штани з 
грубої бавовняної тканини й кирзові чоботи. На голові — така ж 
темно-синя в’язенська ватяна крилашка. У гурті ми вже кілька разів 
зустрічалися. Він казав розумні речі, і я хотів з ним докладніше 
побалакати. Все не випадало нагоди. Цього разу я йшов з Віруном 
до Юрківого барака в надії його там застати, а тим часом дорогою 
просив Віруна організувати мені зустріч з нашими союзниками. 
Спочатку з тямущим литовцем.

— Добре, я організую, — запевнив Вірун. — У мене є знайомий 
литовець із зеленої армії.

— Що це означає?
— Зеленою армією в Литві називають повстанців. Часом цю ар

мію ще називають “лісовими братами”.
— Степане, підбери ще по одному естонцеві та латвійцеві для 

знайомства на ближчий час.
— Я вже підібрав. Якщо ти не проти, то з естонцем можна зу

стрітися в неділю.
— У неділю? Підходить. Після обіду.
— То я вже піду, ти знаєш, де секція і ліжко Юрківа, знайдеш 

сам.
Вірун повернувся і швидко пішов засніженим трапом повз ба

рак. Я зайшов до секції Юрківа. Той саме читав журнал “Вітчиз
на”. Я привітався й запитав, що цікавого він там читає.

— Велику літературознавчу статтю Миколи Жулинського. — 
Знаєш, -- каже, — Жулинський розумний чоловік і коли б не рам
ки соціялістичного реалізму, то був би добрий автор.

— Загальна національна біда — розумних людей система ламає 
і примушує писати облуду. Проте, пане добродію, коли б ви могли



відкласти журнал на потім, я хотів би запропонувати вам подихати 
свіжим повітрям, як ви дивитеся на таку пропозицію?

— Зовсім не проти. Ходімте.
Ми вийшли, і після короткого обміну буденними новинами я 

попросив Юрківа розповісти мені про його справу.
Як виявилося, Юрків з Тернопільщини, з Теребовлянського рай

ону. Він вчинив атентат, тобто за завданням організації убив міліціо
нера. Історія така. Цього міліціонера прислали 1948 року зі Східної 
України до Теребовлі і закріпили за їхнім селом. (Його попередни
ка було вбито за те, що убив одного місцевого.) Село жило як? 
Удень працювало на ланах і городах, хтось щось будував чи майст
рував, а вночі до когось приходили повстанці, щоб довідатися про 
рух чекістських груп і червонопогонників, дізнатися про новини 
щодо діяльности сільської влади, між тим — попоїсти, взяти харчів, 
може, змінити білизну. Хтось із села йшов до лісу віднести по
встанцям харчів та розповісти новини. Червонопогонники тим ча
сом влаштовували засідки. До лісу вони боялися заходити, а чату
вали в кущах десь на узліссі, як би перестрінути і несподівано об
стріляти тих, які йшли до села. Це було важливо. Тому селяни 
уважно спостерігали за селом і всім навколишнім тереном. І ли
шень помічали появу незнайомих людей, так негайно сповіщали 
повстанцям. Місцеві в свою чергу робили засідки на червоних.

Щоб краще контролювати село, чекісти засновували агентуру. 
Приїздили вони великою групою в село. Викликали до сільради 
різних селян — і чоловіків, і жінок. Одних примушували писати 
заяву про вступ до колгоспу, інших допитували, чого не сплатили 
натурального податку, третього шантажували: мовляв, ми знаємо, 
що твій син зі зброєю у лісі. Якщо не будеш нам допомагати, то 
виселимо в Сибір. На четвертого накидалися: “Скажи: до кого при
ходили бандити?” Якщо той казав, що не знає, то вони били його і 
потім всього в гулях і синцях викидали з сільради геть.

Хтось не витримував і погоджувався доносити на повстанців. Кот
рийсь із них намагався їх дурити й не доносив, інший плів небилиці 
на голову сільради та голову колгоспу, щоб посіяти між ними та до 
них недовіру, а траплявся й такий, що доносив про все, що знав.

Після такого наїзду на село, селяни довго переповідали про зміст 
розмов із совітами. Проте в селі достеменно не знали, хто витри
мав, а хто зламався. Правда виявлялася поволі і тяжко. Наступно
го наїзду совіти знову викликали до сільради з десяток людей. Хто
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з них був сексотом, люди не знали. Обізнаність чекістів вказувала 
на те, що в селі є сексот. Недовіра між людьми зростала. Почасті
шали арешти й провали.

Міліціонер став навідуватися до села майже щодня. Він уже не 
боявся ходити селом сам. Заходив до хат. Ці відвідування виклика
ли цікавість людей. Вони собі гадали так: чого б це міліціонер мав 
заходити до непривітної незнайомої сім’ї? Якщо заходить і сидить 
там цілу годину, значить між ними є щось спільне. І зростала у селі 
до таких людей підозра. А потім помітили, що до одних він захо
дить удень і зовсім відкрито, кількох зустрічає ніби випадково пізно 
ввечері за селом, а буває так, що сидить цілий день у сільраді, тим 
часом голова сільради викликає по одному кілька чоловік з різних 
причин. З кимсь із них міліціонер міг зустрічатися в сільраді. Одне 
слово, стало ясно, що він — резидент. Тоді кущовий Кремінь зробив 
засідку на дорозі від Теребовлі до села, його схопили і притиснули. 
Він розповів про свою сільську агентуру. Попередили, щоб припи
нив роботу на чекістів. Він пообіцяв.

Пізніше місцева служба безпеки встановила, що міліціонер не 
все розповів правдиво — оббрехав кількох людей. Хати, до яких 
заходив удень відкрито, були свої, сидів він у них подовгу навмис
но, щоб викликати до них недовіру.

Якось група повстанців наткнулася на засідку червонопогонннх 
солдат на околиці села, двох з групи було вбито. Коли встановили, 
що її організували на підставі інформації міліціонера, то служба 
безпеки й присудила його до страти, Юрків і виконав вирок.

— А хто був той міліціонер? — цікавлюся.
— До Теребовлі він прийшов як Іваничук з Вінниці, — відповів 

Юрків. — А коли мене заарештували, то у справі був один доку
мент, в якому прізвище батьків було Іванови і проживали вони в 
селі Калузької области.

Отож, коли я взяв на себе виконати вирок, — провадив він 
далі, — мені принесли гвинтівку. Я вирішив застрілити, як він буде 
у сільраді, бо звичайно він так сидів за столом — його добре було 
видно з вулиці. З другого боку вулиці був пліт заввишки по плечі 
людини. Я приглянув, що за плотом на людському городі можна 
стати дуже зручно для стрільби. Віддаль метрів сорок-п’ятдесят. 
Це зовсім недалеко. І якщо він буде сидіти в кабінеті разом з голо
вою сільради (який не шкодив підпіллю), то я не промахнуся і 
голову не зачеплю. Залишилося непомітно для господаря городу



сховати біля плоту гвинтівку і чекати на прихід міліціонера. Він 
довго не приходив, і я вже побоювався, щоб господар не наткнувся 
на верету з гвинтівкою. Коли з ’явився — серед дня. Що робити? 
Чекати, заки потемніє? А може, він піде з села раніше? Початково 
я розраховував, що стрілятиму ввечері, коли він сидітиме в освіт
леній кімнаті, а я за плотом, і після пострілу у потемках дремену 
через город повз хату в луг та яри. А тепер на мене напав страх, що 
він не буде сидіти до вечора, кудись піде, до сільради не повернеть
ся і я не виконаю атентат. Я пройшов по вулиці. Ніде нікого не 
видно. А, думаю, я вдень дремену. Метрів за сто переліз тин, обі
йшов одну хату і городом іншого господаря підійшов до гвинтівки, 
присів, розгорнув верету, загнав набій, закрив замок, просунув 
кінчик цівки крізь пліт, сидячи примостився добре, бабахнув і, 
пригнувшись з гвинтівкою в руках, пустився навтьоки через город 
до яру з кущами. Загавкали собаки. З  сусідньої хати виглянула 
жінка, але миттю сховалася, в хаті праворуч хтось притулився до 
шибки і також хутко відвернув обличчя і сховався. Я більше нікого 
не бачив і мені здавалося, що й мене ніхто не побачив, окрім із 
сусідніх хат. Може, й не вони сказали. Може, хтось інший. Кілька 
днів я не був у селі, а коли прийшов, то вже все село гомоніло, що 
це я зробив. Абсолютна більшість хвалила. Мати сказали, щоб ку
дись тікав. Я зібрався йти до повстанців у ліс. Мене перехопили 
біля сусіднього села. Гвинтівку після атентанту поклав у обумовле
не місце, і її повстанці забрали. Пістоля не мав, тож відстрілювати
ся нічим було, і мене взяли, можна сказати, голими руками. Мені 
не було 18 років і тому трибунал засудив не до страти, а до 25 років 
ув’язнення. Так я опинився в норнльських концтаборах.

У Норильську пан Юрків потрапив на будівництво молібдено
вого комбінату. Археологи знайшли там багаті поклади молібдено
вої руди. Молібден — один з кількох найтвердіших металів. Його 
додають до сталі при виготовленні інструментів, а найбільше його 
йде при виготовленні танкової броні. Сталін піклувався про ство
рення армади танків, літаків, кораблів, тому до Норнльська звози
ли тисячі в’язнів для прискорення будівництва шахт, заводу для 
збільшення руди, комунікацій. Всі об’єкти були обвішані десятка
ми гасел зі словами Сталіна, на зразок: “Стране нужен молібден.”

Норильськ за полярним колом? Там вельми холодно?
Так, Норильськ за полярним колом. Там вічна мерзлота. Між 

іншим, улітку місяць-півтора буває дуже гарячих. Тоді земля роз



тає на півметра, місцями трохи глибше. А нижче мерзла. За цей 
гарячий проміжок часу устигають трохи підрости карликові дерева, 
кущі, трава, барвисто зацвітає Іван-чай. Зима довга й холодна. Мо
рози часто сягають 50 градусів. Буває тижнями держиться 55-56. 
Часом — під 60 градусів. За такого морозу встановлюється тиша, а 
саме повітря наче дзвенить. Чи кашлянеш, чи рипнеш валянцем, і 
це віддається в повітрі якимось таким тонким дзвоном. Ми ходили 
у ватяних штанях, куфайках, поверх куфайки бушлат, шапка-кри- 
машка з довгими крилами, великі рукавиці. Рухаєшся — й нічого, 
можна витримати. Гірше з обличчям. Коли вдихаєш вельми холод
не повітря носом, то стінки носа швидко мерзнуть. Щоб не мерзли, 
стараєшся дихати поперемінно то носом, то ротом. При вдиханні 
такого повітря ротом, ніби хапає за зуби і горло спазмами закри
вається. Щоки також хапає морозом. Щоб не обморозити, розти
раєш руками. Ледь зазівався — прихопило. Усі менти там у добрих 
кожухах. А привезуть, бувало, молоденьких недосвідчених солдат, 
то й вони обморожуються.

2. Крижані піраміди з трупів

Харчували у Норильську погано, як розповідав пан Юрків, отож 
що не день помирало десятки в’язнів. їх вивозили на санях за зону. 
Кожному до ноги прив’язували картонну наличку. За зоною їх не 
закопували, а складали на сніг рядами. Сніг їх притрушував. При
возили нових трупів і клали наверх, їх далі сніжок притрушував. 
Згодом ще складали зверху “свіженьких” трупів. Так, мов дрова. 
За довгу зиму нагромаджували гори трупів.

Короткої літньої пори треба було людей поховати. Сніг розта
вав, і вода просочувалася вниз. Верхній шар трупів звільнявся від 
снігу. Зверху трупи починали гнити. Сморід розносило за вітром до 
карликового лісу й кущів. Адміністрація, зрештою, направляла бри
гаду в ’язнів під конвоєм, щоб закопати трупи. Бригада приходила 
з лопатами, ломами, копаницями. Викопувала півметрової глибини 
ямки для могил. Трупи ж встигали розтавати лише зверху, а зни
зу — були примерзлі до горн і всередині теж мерзлі. Тоді ломами 
відокремлювали їх від гори, цілі чи частинами, як прийдеться, кла
ли по кілька чи кільканадцять у ті неглибокі ямки й закривали 
землею. Треба було б ховати глибше, але мерзлота дуже тверда, 
копаницею її довбати тяжко, лом також майже не бере і тому в 
мерзлу землю не заглиблювалися. На трупний сморід вночі прихо



дила зграя голодних вовків і об’їдала розморожені тіла. Бувало, 
виривали кігтями трупи з неглибокої могили й тягли геть. Ніхто не 
ходив по сліду вовків з тим, щоб повернути кості й поховати. Поза- 
як літо коротке, а гора трупів велика, то встигали закопувати ли
шень тих, що були зверху. Вода ж з розталого снігу, яка просочу
валася вниз, замерзала, і у такий спосіб утворювався льодовий мав
золей. Кожного року він збільшувався, ріс. Коли пана Юрківа при
везли на комбінат, то вже почали були новий “мурувати” . Скільки 
там всього заморожених пірамід, невідомо.

— Що, вони й досі ще є? — питаю, вражений почутим.
— Там мороз вічно. І зберігатимуться трупи наших побратимів 

вічно. Вони заморожені і не гниють. Як мамонти. Колись у майбут
ньому, коли згине російська імперія і настане нова цивілізація, учені 
зможуть вирізати з льодової гори заморожені трупи, розтяти шлун
ки в’знів і встановити, що вони порожні.

— Єгипетські фараони залишили по собі кам’яні піраміди. Ро
сійська імперія залишить — крнжані піраміди трупів підкорених 
народів: українців, литовців, естонців, латвійців, трохи в’язнів інших 
національностей...

— За рік вимирав ешелон в ’язнів, — мовить Ю рків, — і щороку 
натомість привозили новий. Працювали по дванадцять годин на 
добу. Якщо врахувати перерви на їду, виведення до праці і назад, 
то це займало годин до п ’ятнадцяти. І на роботі так стомлювалися 
й виснажувалися, що весь час інший ішов на сон. Якогось ідейного 
життя практично не було. Спілкування зводилося до уривчастих 
розмов на роботі, в час їди, по дорозі та коротких реплік у бараках. 
І думки були спрямовані не на Москву — її проклинати не було 
часу, а на безупинні проблеми виживання.

— Як вам удалося вижити?
— Я приїхав у зону юнаком. Таких називали “малолітками”. 

Старші повстанці ставилися до таких, як я, мов до своїх власних 
синів: любили і старалися оберігати.

Коли прибув наш ешелон, нас розтасували, визначили для мене 
барак, і я мав знайтн собі місце на нарах. Один старший чоловік 
підійшов і каже: “Ось тут, синку, ляжеш ”. І звернувся до якихось 
людей, що стояли поруч: “Сидоров, візьміть його, хай ляже між 
тобою і Середніним.”

Слова ці звучали не стільки проханням, скільки наказом, проте 
Сидоров і той другий не заперечили, а лише кивнули на знак згоди.

— А, може, — кажу до нього, — десь в іншому місці розташуюся.
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— Ляжеш тут, синку, — мовив тихо.
— Може б, між своїми? — пошепки питаю.
— Ні, ні, будеш тут. Клади свою торбинку он туди, в голови. 

І поглядом запропонував мені йти за ним. Вийшли з барака, він і 
каже:

— Синку, ми тут усі голодні. Кожен день із зони вивозять по 
кільканадцять трупів. Порції хліба визначають за кількістю живих 
у другій половині дня, а хліб видають вранці. Люди здебільшого 
помирають уночі після першої половини ночі, в основному між чет
вертою і п’ятою годинами. Коли вранці шнир (підмітайло) розно
сить хліб, то живі беруть порцію того мертвого, що лежить поруч. 
Отже, ти будеш хотіти смерти сусіда. Щоб ти не бажав смерти 
українцеві, я тебе поклав між чужинцями.

— Невже то так? — здивувався я.
— Так, синку, так! Хіба ти не наслухався про життя в зонах, 

коли їхав конопляною поштою?
— Та чув багато, — кажу. — І все-таки я не буду бажати смерти 

іншому.
— Будеш, сину. Коли ми всі тут стоїмо в черзі на смерть, то 

кожен хоче, щоб спочатку помер ближній, а потім уже сам. Тому 
хай для тебе буде цим ближнім не українець.

— Хто ви, — питаю його.
— Я з Волині, — каже. — Моє прізвище Назарчук, звати Пет

ром. Я був у кущовій боївці. В одному бою мене поранили в ногу. 
Санітар боївкн перев’язав ногу, щоб зупинити кров, але тягнути 
мене не було як. Командир боївкн думав відвести увагу роти черво- 
нопогонників пересуванням боївкн вбік, відходячи поза кущами й 
ярами у напрямку лісу. Хлопці відступали з боєм, добре стріляли і 
багатьох ворогів побили. Проте, коли вже боївка сховалася під за
хист лісу і бій ущух, москалі, шукаючи своїх побитих і поранених, 
натрапили на мене. Я відстрілювався. їхня куля ударила в диск 
мого автомата і його заїло. Гранат уже не було. І вони мене схопи
ли. Вилікували. Трибунал засудив до 20 років каторги. “Хай бан
дит працює на радянську владу”, — сказали й відправили в Но- 
рильськ. Отак я тут опинився.

Мене влаштували були слюсарем механічного цеху. Це не важка 
праця і не на морозі. Більше року він мені був за рідного батька. 
А потім помер, царство йому небесне! Був страшенно сміливий. 
Щирий українець і вельми добра людина.



3. Відплата

Багато чого Володимир Юрків розповідав мені про минуле жит
тя в концтаборах. Ось, скажімо, про взаємини політичних з “кри
мінальними” в’язнями. До початку 50-х років у зонах панували 
карні злочинці. Вони знущалися над політичними. За вбивство полі
тичного давали один місяць карцеру або тюрми, переводили в іншу 
зону — тільки н того. У зоні був кримінальний пахан. Його бояла
ся вся зона. Увесь кримінальний склад зони був організований відпо
відно до їхньої злодійської субординації, на верху якої — цей па
хан. Навколо нього — чимала банда, що через шестірок по всіх 
бараках тримала в страху всю зону. Ж ив він десь окремо. Шестір
ки його охороняли і обслуговували. Свою владу над бандою він 
підтримував силою і ножем. Його боялися і запобігали так, що до 
його валянців зверталися на “ви” . Наприклад, так: “Чи не можна 
вас посунути трошечки праворуч, щоб я міг поставити свої валянці?”. 
Із кумом він пив горілку. Коли приходив пакунок комусь у зону, 
той мусив ділитися з ним та його бандою. Хто не хотів ділитися, у  
того відбирали весь пакунок. Чекісти орієнтували кума, кого бажа
но знищити, кум вказував на жертву пахану чи комусь із його бан
ди, ті знаходили слушний момент і вбивали. Коли можна було схо
вати вбивцю, тобто не знайти, його не знаходили. Коли вбивство 
було скоєне на очах у людей і приховати неможливо, тоді вбивць 
судили, всього лише давали місяць критої тюрми чи карцеру і пере
водили в іншу зону.

Такі знущання над повстанцями тривали довго, десь від 1945 ро
ку й до початку п’ятдесятих. Потім політичні в ’язні схаменулися: 
“Шляк би його трафив! То ми не боялися в Україні москалів цілої 
їхньої держави зі зброєю, а тут боїмося цих босяків. Треба посади
ти їх на місце!” Вирішили одного примочити. “Вони, — кажуть, — 
ясна річ, здогадаються, з якого боку повіяло. Побачимо, як пове
дуть себе. Якщо мало буде одного, примочимо ще пару і бандити 
далебі осядуть”. Домовилися. Визначилися з тим, кого вбити, щоб 
найбільше їх залякати і приступили до справи.

Виконати присуд випало Володимирові Юрківу з двома інши
ми. Одного підібрали з тим, щоб мав можливість приреченого бан
дюгу непомітно викликати з барака, передати їм, тим часом повер
нувшись назад. Обидва напарники Юрківа були з інших бараків, 
тож ніхто не міг знати про їхнє місцезнаходження на тон час, коли 
відбувалася розправа.
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Була зима. Вечірня пора. Темно. Всі поховалися в бараки. На
глядачі сиділи у штабі, а на вахті і в зоні ніхто не ходив. Той, з ким 
вони домовилися, вів пахана трапом. Юрків з товаришем пішли їм 
назустріч. Порівнявшись, Володимир схопив пахана однією рукою 
за шию, а другою за голову. У цей момент колега шворнем жахнув 
його по черепові. Він добре старався, тож, як на біду, шворінь, 
проламавши череп пахана, другим краєм сягнув пальця Юрківа і 
прямо на черепі його розтрощив. Руку шпигонуло різким болем. 
Проте той знайшовся на силі спільно з напарником відтягти трупа 
вбік і прикидати снігом. На трапі жодних слідів не лишилося. По
сипали його тютюном (махоркою), щоб при пошуках собака не зміг 
взяти слід, і зникли.

Згарячу Юрків пальця й не чув, а коли сховали труп і замели 
сліди, накотився гострий біль. Мусив іти до санчастини. На щастя, 
санітаром був свій чесніш повстанець. Сказав, що випадково двери
ма прищемив пальця і той хруснув. Санітар пильно поглянув на 
нього, все зрозумів і каже:

— Так, так, я чув, що це у третьому бараці сталося.
Зробив знеболюючий укол, прорізав трохи пальця уздовж, по

правив друзки кісток, зашив, замазав чимось, забинтував і питає:
— Можете обійтися без пов’язки через шию?
— Можу, — повів Юрків.
— Поносите добу забинтований палець у кишені?
— Поношу.
— Підете завтра на роботу, зробите вид, що це сталося на ро

боті. Я завтра вийду в робочу зону для обходу, через когось гучно 
покличете мене. Я зроблю вам перев’язку і оформлю виробничу 
травму. Постарайтеся, щоб вас ніхто не бачив з цією пов’язкою 
сьогодні і завтра до нашої зустрічі в робочій зоні.

— Добре, — відповів. — Дякую.
Вийшов із санчастини, поблукав між бараками, доки не забам- 

кали до сну. Зачекав, заки підмітайло вимкне світло, зайшов до 
барака і ліг на своє місце. Палець не дав йому заснути до ранку. 
Лише перед самою побудкою зімкнув очі на півгодини.

Уранці ще ніхто не знав, що одного з центрових бандитів уже 
немає. Його друзі почали шукати й не могли знайти пропалого цілий 
день. За цей час санітар зробив Володимирові перев’язку, оформив 
виробничу травму і так “легалізували” його вавку.



На вечірню перевірку, як звичайно, до кожної секції барака при
йшло по офіцерові та сержантові з гарнізону, вчинили ретельну 
перевірку особового складу в ’язнів. Не дорахувавшись одного з 
в’язнів, ударилися в пошуки. Із-за зони прийшли солдати з соба
кою і стали уважно обходити всі стежки й закутки. Махорка таки 
зробила свою справу — не знайшли.

Враження це справило величезне. Босяки притихли й приниш
кли. Свої зрозуміли, що переходять в наступ і підняли голови. Адмі
ністрація ж розгубилася і довго не знала, що робити. За їхнім при
кладом повстанці (свої й прибалтійські) вчинили розправи з банди
тами по багатьох інших зонах Норнльська. Самосуд перейшов до 
Інти, Тайшета, Джезказгана та в управління інших міст. Удар по 
бандитах був ударом і по адміністрації таборів. Співвідношення сил 
змінилося на користь політичних і тепер не політичних били, а по
літичні били кримінальний контингент. Адміністрація не могла більше 
руками бандитів тероризувати й убивати політичних. І тоді влада 
видала указ, який карає смертю за смерть. А сама стала тиснути 
голодом, надмірною працею та посиленням режиму. Життя було не
стерпне. За якийсь час Юрківа перевели до Воркути на сьомому 
шахту. В зоні, що працювала на цій шахті, було 5000 в’язнів.

4. Повстання

Коли здох Сталін, як розповідав Володимир Юрків, а в таборах 
режим не пом’якшав, в’язні вирішили готувати повстання. Так ста
лося, що Юрків опинився в центрі його підготовки. Зібралося п ’ять 
добрих хлопців: Володимир Караташ, Микола Головай, Володи
мир Леськів, Никанор Кухта і він сам — за організатора. Юрків 
поставив Караташа після себе, хоча, на його переконання, тон 
ніскільки не слабший за нього. Зрештою, вся п’ятірка — залізні 
козаки. Всі повстанці воювали свого часу сміливо, на слідстві не 
зламалися, в ув’язненні не впали духом. Вже з самого початку підго
товки всі чудово розуміли, що йдуть на гру, з якої мало шансів 
вийти живими.

Склали план і домовилися, що мають виготовити зброї на 25-30 
осіб, поступово збільшувати групу до трьох десятків чоловік, потім 
зняти вартових з веж, захопити вахту, роззброїти гарнізон, забрати 
його зброю і озброїти добровольців із зони, відтак напасти на інші 
зони Норильська і їхньою зброєю знову озброїти добровольців з



інших зон, захопити владу в Норильську і з Норильська поширю
вати повстання на інші управління концтаборів. План знало п’ять 
осіб, і ніхто інший знати не повинен був. Розподілили обов’язки.

Один набрав собі самостійно помічників і збирав сірку з сірників 
та мав шукати амонал. Другий знайшов добру людину з токарів і 
той виточував цівки для пістолів. Третій спеціялізувався на виго
товленні гранат. Четвертий мав забезпечити групу різною холод
ною зброєю. Сам Юрків мав координувати діяльність усіх, забезпе
чити стежу, відслідкувати і встановити графіки чергувань ментів на 
вахті та вартових на вежах, спостерігати за поведінкою кадебістів.

Тривалий час все йшло добре: помаленьку збільшували групу і 
налагодили виготовлення зброї. Але питання про її зберігання по
чало переростати в проблему: в одному місці зберігати зброю ризи
ковано, в різних місцях теж, бо зі збільшенням місць зберігання 
зростає ймовірність, що хтось наткнеться випадково. Зрештою, саме 
це їх і підвело. Як потім стало їм відомо, на зброю наткнулося 
кілька чесних людей, які промовчали, та, нарешті, підмітайло — а 
вони майже всі були стукачами — наткнувся на один самопал. Відніс 
кумові. Кум віддав чекістові. Помітили що цівка самопала зробле
на на токарному верстаті, а замок — на стругальному. Установили 
посилений контроль і зафіксували двох з групи. Запідозрили сер
йозну підготовку. Прислали з Москви дуже досвідченого оператив
ника. Він влаштувався на завод вільнонайманим майстром меха
нічного цеху і почав зближуватись із уже зафіксованими токарем і 
стругальником. Видає себе за посланця з іншої зони, де нібито люди 
почали думати про необхідність повстання, бо далі, мовляв, таке 
життя терпіти не можна. Токар і стругальник доповіли. На зборах 
п ’ятірки прийняли рішення заборонити їм відкриватися перед тим 
“посланцем” з іншої зони, але наказали розпитувати його про ту 
іншу зону: ким він там працював і кого знає?

З обережністю група продовжувала роботу. Одного разу стар
шина зайшов до цеху і довго никав по всіх закутках. Це звичайна 
практика охорони, і сама по собі вона ні про що не каже. Проте 
Юрків перехопив на собі його незвичайно підозрілий погляд. Сер
це йокнуло — невже він щось знає? Намагався себе заспокоїти, що 
це лишень здалося. Проте відтоді не було спокою, здавалося, що за 
кожним його кроком стежать. Він став обережніший. П ’ятірка 
(провід) після змови відкрито майже не зустрічалася. Після випад
ку з тим старшиною Юрків непомітно зустрівся з одним, другим



членом проводу і поділився з ними своїми враженнями. Вони обоє 
розповіли, що і в них з ’явилися підозри. Зрештою, Юрків скликав 
нараду всього проводу. Думки були різні. Конкретних доказів, що 
на слід напали, ніхто не мав, одначе тривожні передчуття були у 
кожного. Один з них завважив, що колись у лісі перед боєм завжди 
відчував якусь тривогу, а коли бій починався, заспокоювався. Може, 
й тепер те ж саме. Другий висловив думку, що коли б менти зна
йшли щось із їхньої зброї, вони б учинили капітальний трус, як 
уже бувало: припиняють роботу на заводі, оголошують, щоб всі 
взяли свої речі і підготувалися до етапу, виводять усіх в’язнів з 
усіма їхніми речами за зону під охороною конвою та собак і трима
ють цілий день. А тим часом заводять конвойну роту в робочу та 
житлову зони і все перетрушують догори ногами. Потім заводять 
в’язнів до житлової зони і вчиняють найретельніший трус усіх їхніх 
речей. Отже, відсутність трусу можна розуміти як відсутність у них 
конкретних доказів. Третій припустив, що вони можуть хитрувати.

Постановили: заморозити підготовку на місяць і посилено спос
терігати. Як раптом щось “вилізе”, тоді й раду правити, що далі 
робити. Як все буде спокійно, то й можна буде поновити виготов
лення зброї.

За місяць нічого не сталося, якщо не зважати на такі дрібниці: 
захворів один з вільнонайманих майстрів і на його місце прийшла 
нова людина та прислали трьох стажистів для набуття практики 
керівництва підприємствами системи МВС.

Змовники поновили підготовку. Через два місяці їх заарештува
ли і завезли до Воркутннської тюрми. У зоні вчинили капітальний 
трус і вилучили майже всю зброю.

Саме ті три стажисти та ще два майстри і виявилися оперативни
ками, яких спеціяльно з Москви відрядили в зону для розробки 
їхньої групи.

На день арешту вони зафіксували були одинадцять чоловік, що 
виготовлювали зброю, та ще трьох, які брали участь у її перехову
ванні і кількох зафіксували на зв’язках. У перший день заарешту
вали сімнадцять чоловік. А після трусу — іще дев’ять осіб за підо
зрінням. Посадили до слідчого ізолятора і почали вибивати докази.

Проаналізувавши характер взаємин між членами групи, вони 
поставили Юркова і Караташа в центр і більш-менш правильно 
визначили місце кожного з учасників групи.



















Позаяк підготовка повстання передбачала визначення осіб для 
другого “ешелону”, до яких мали приєднатися інші, важливо було 
не дати слідству можливости вийти на них, всіляко намагатися об
межити причетних до справи. Слідчі зрозуміли, що успіх їхньої 
роботи залежить в основному від Юрківа. І він їх зрозумів. Важли
во було не сказати зайвого.

Відразу після поселення в камері слідчої в’язниці його заклика
ли до сусідньої порожньої камери і почали вимагати, щоб він все 
розповів, бо вони, мовляв, і так все знають.

— Позаяк ви вже знаєте, то я й не буду говорити, — відказав їм 
Юрків.

З  нього зробили футбольний міхур — запустили між двома мор
доворотами, які ставши кроків на чотири один від одного, сильни
ми ударами передавали його з рук в руки. Пішла кров ротом. Слідчий 
зупинив їх:

— Скаж еш ?— запитує.
— Ні!
— Бийте!— командує слідчий.
І його знову били.
Так було чотири рази. За четвертим разом він уже не міг стояти 

на ногах. Все тіло гуло, в голові дзвеніло, обличчя було геть скри
вавлене. Відвели його й кинули до слідчої камери.

У камері були дерев’яний поміст з матрацом, тумбочка і ката- 
рпнка. Юрків ліг спочити. З а  годину попросив у коридорного мен
та води. Той приніс миску, кружку, ложку і налив з чайника води. 
В’язень сяк-так умився, ковтнув води і знову ліг.

Кілька днів не турбували. Потім викликали до іншого слідчого. 
Той заходився культурно доводити, що краще щось розповідати, 
аніж просто мовчати. І Ю рків почав йому розповідати про над
мірно довгий робочий день, про голод і бруд, в якому їх постійно 
тримають, що дозволяють писати тільки одного листа в півроку, 
але й того ні на чому написати, бо папір і олівці забирають, в ’язні 
мусять писати іноді листи на папері з мішків з-під цементу і пи
шуть саморобними олівцями або сажею і тому подібні речі.

— Як можна, — вигукував той обурено, — в другій половині 
двадцятого сторіччя тримати людей в такому дикунському рабсько
му стані?!

Він робив вид, що розуміє. Потім показував саморобну гранату 
й питав:
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— А це що? Мовою цієї гранати ви збиралися розмовляти з 
нами. Стеблик, який її зробив за вашим завданням, розповів усе. 
Ви знаєте, що означає підготовка збройного повстання? Якщо ви 
хочете лишитися живим, то можете порятуватися тільки одним спо
собом — розповісти все слідчому. Якщо ж ви примусите нас припи
рати вас показами Стеблика та інших членів групи, тоді вам ні на 
що розраховувати. Ви знаєте, що таке життя — це те, задля чого 
кожен відправляє на смерть іншого, сподіваючись, що може до ньо
го черга й не дійде. У вашому центрі тверді люди, але ви взялися за 
надто ризиковану справу і тому навіть вони починають проявляти 
гнучкість, не кажучи вже про токарів, стругальників та слюсарів.

Якщо ви будете мовчати, вас будуть бити, зроблять допит із 
застосуванням електричної шапки або за допомогою ватного тампо
на. Не сумнівайтеся — прокурор не відмовить нам в дозволі на 
застосування цих методів. Подумайте, у вас ще не все втрачено. Ви 
ж іще молодий, у вас може бути ще багато років доброго цивільного 
життя. Не хочете сказати, де була захована ця граната?

— Не знаю.
— Хто знає?.. Ви мовчите. Гаразд. Вас зараз відведуть до каме

ри. Побудьте самі. Подумайте. Світ не в темній камері. Він широ
кий і ясний. Не відрізуйте його собі.

Він покликав мента і наказав відвести.
У камері Юрків ліг ниць на матрац, відсунувши один його кінець, 

підставив дві руки під бороду і почав передумувати всю зустріч з 
цим слідчим, байдуже переводячи зір з однієї шпарки між дошка
ми до іншої. Раптом щось блиснуло. Придивився — край бритовкн- 
жнлеткн. Виколупав сірником. Справді: половинка леза безпечної 
бритовки. Добре. Гостре. Агов, чоловіче, та це ж порятунок від 
зради! Якщо будуть так бити, що можна буде не витримати, то 
оцим лезом можна розрізати собі вену, поступово спустити кров і 
таки уникнути зради.

— Дивна річ трапилася, пане Левку! — з якимсь особливим 
оптимізмом в очах зиркнув на мене Юрків. — Разом з цим лезом 
прийшло почуття, що я господар свого життя. Не вони, а я! Бо я 
сам коли захочу, тоді можу припинити своє життя. Вони будуть 
довго трудитися, щоб нарешті мене знову засудити до страти чи 25 ро
ків ув’язнення чи 20 років каторги, а я вільний піти з життя сьо
годні, завтра, післязавтра — будь-коли, якщо побачу, що можу не 
витримати й заговорити. Не вони тепер стоять наді мною, а я над
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ними, бо я вищий і постійний суддя, що носить ключа від власного 
життя і смерти!

— І все ж, як вам вдалося лишитися живим? — нетерпляче 
поцікавився я.

— Днів десять мене не чіпали, а потім водили до першого слідчого 
і били й били. Усе боліло. Я стогнав. Ледве йдучи до камери, ду
мав: “Можу ще витримати чи вже більше не можу?” Коли за мною 
замикали двері і я опинявся в камері сам, діставав сірникову ко
робку, виймав зі спинки лезо і питав себе: “То що, кінчати? Що, 
вже більше не можу витримати?” А душа відповідала: “Можеш. 
Ще багато можеш. Це ще зовсім не те, що порвало б твої жили й 
терпець!”

Невзабарі мене повели в якусь кімнату, що нагадувала кабінет 
зубного лікаря чи фізіотерапії. Слідчий зачитав постанову проку
рора про дозвіл на допит під електричною шапкою. Мордоворот у 
білому халаті, якого він недбало накинув на військову уніформу, 
посадпв мене в крісло і прив’язав до нього. Наглядач прив’язав 
мої руки до спинки крісла. Мордоворот у халаті надів на голову 
велику металеву блискучу півкулю. З боків на мене світило яскра
ве електричне світло. Від металевої шапки відходило кілька дротів. 
Мордоворот приєднав їх до якогось апарату. Слідчий, який сидів 
навпроти і дивився мені в очі, питає: “Будеш говорити?”

Я заперечно хитнув головою.
— Вмикай! — скомандував слідчий мордоворотові.
Мордоворот клацнув вимикачем. Зверху від протилежної стінки

просто в обличчя вдарив промінь цілого прожектора. У стальній шапці- 
півкулі щось затріщало і злегка засмерділо паленим волоссям. Мета
лева шапка, здається, мала всередині на рівні чола круглий обренець 
завширшки з сірникову коробку. Цей обренець почав нагріватися. 
За хвилину я відчув, що у дійсності мій мозок не протинають елект
ричні поля високочастотного струму, бо нагрівання поширюється 
поступово від того обренця, що охоплював голову, зверху, а всере
дині нагрівання немає. Отже, це звичайна теплова дія, яка до певної 
міри не може вплинути на роботу мозку. Неприємний прожектор в 
очі, але це знову ж зовсім не те, що може примусити говорити. І тоді 
я спитав себе: що це за кабінет? Яку дію тут застосовують — фізич
ну чи психічну, розраховану на залякування?

Тим часом голову нагрівало все більше й більше. Я облився по-



— Досить! — скомандував слідчий.
Мордоворот вимкнув шапку.
Слідчий (до мене):
— Коли ви вперше познайомилися з Караташем?
Я заперечно похитав головою.
— Вмикай, — гаркнув слідчий мордовороту. — Дай всередину!
Мордоворот ввімкнув шапку і почав крутити якийсь регулятор.

Голову справді почало нагрівати не тільки ззовні, а і зсередини. За 
якийсь час мені здалося, що поруч зі мною стоїть каструля з водою 
і та вода починає кипіти. У мозку справді наче щось заворушилося. 
Ослабло відчуття єдности тіла. Потягнуло на блювоту. Я вдав, що 
втрачаю свідомість, повернув білками очей і заплющив очі, хоча й 
дійсно був недалекий від того.

Мордоворот вимкнув шапку. Слідчий щось спитав. До мене його 
слова дійшли, мов крізь туман. Я нічого не відповів. Мене зняли з 
крісла й відвели, правильніше сказати, віднесли до камери.

— Пане Левку, а вас не допитували під наркозом? — раптом 
запитав він.

— Ні, не допитували, — відказую, захоплений його розповіддю.
— У зоні багато повстанців, до яких застосовували наркоз. Ви 

маєте тут можливість цю справу докладно вивчити. Переважно ро
били це так, що людина і не здогадувалася.

— Зі мною, — згадав я, — під час слідства у Львові був один 
випадок, який і досі залишається мені загадкою. Було так. Нам на 
вечерю давали їжу і чай. Чай я завжди залишав, щоб випити після 
туалету десь за півгодини-годину до сну. Бувало, що після чаю 
страшенно тягнуло спати. Загалом після вечірнього чаю бували й 
інші цікаві речі, наприклад, починали боліти нирки або наступала 
аж до ломоти страшенна стоячка, а потім полюція і гидотно-прегн- 
дотне почуття з пробудженням від мокрих трусів. У випадку, про 
який мова, тягнуло спати. Ледве дочекавшись десятої години, я ліг 
й відразу ж заснув. Не знаю, скільки проспав. Може, щойно зас
нув, а може, це вже було о п’ятій ранку, та досить того, що мене 
розбудив звук ключа, що відмикав камеру. Відчинилися двері і 
зайшло три особи. Два з них у білих халатах. Один тримав у руці 
доволі чималий жмут білої-білої вати. Я хотів щось сказати. Жмут 
вати торкнувся мого носа. І в мене не вистачило сили проснутися і 
спитати, хто вони і чого зайшли вночі до камери. Уранці я проснув
ся від стуку мента в годівничку. Не чув сигналу до побудки і на-
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скільки пізніше підняв мент, не знаю. Здається, спав на годину 
більше, бо щойно сходив до туалету, як і снідати принесли. В го
лові не було свіжости, але й болю ніякого не було. Був це сон чи 
справді звечора мені до чаю доли снодійного, а потім заходили до 
камери, підносили під носа якусь хімію і потім допитували, сказа
ти не можу.

— Левку, те, що ви розповіли, траплялося з багатьма людьми, 
що тут у зоні, і вн зможете послухати їхні розповіді. Скажіть, за 
змістом слідства вн не помітили, щоб вони мали інформацію, яку 
дуже намагалися витягнути у вас і яку ви їм не давали?

— Ні, такого не помітив. Зрештою, я ще перед арештом з літера
тури знав про можливості! застосування для слідства деяких хімічних 
препаратів. Наприклад, люднні дають у відповідній пропорції пре
парат для заспокоєння (сну) і препарат для збудження. Трохи пе
ремагає заспокійливий. Людина засинає. її будять обережно, щоб 
вона не зовсім пробудилася, а була в гак званому просонному стані, 
і задають конкретні короткі питання, на які вона могла б відповіда
ти найпростішими словами. У такому стані мозок людини видає те, 
що вона думала останні години чи хвилини перед сном, від яких 
думок вона перейшла у сонний стан. Далі є така проблема. Не мож
на примусити мозок не думати про щось, ну про те, про що після 
обіду допитував слідчий, бо не може бути мозок порожній. Того не 
думати про щось можна тільки одним способом — думанням про 
інше. У тих випадках, коли відчував загрозу вибовтати щось у сні, 
перед сном я зосереджено згадував якийсь домашній епізод, поле
мізував з кимось і енергійно повторював якусь вельми далеку від 
слідства думку. Можна про слідство думати: поставити перед зо
ром слідчого, зосередити всю увагу на ньому і повторювати “Кат! 
Брехло! Сволота лукава! Кат! Брехло! Сволота лукава!” Застосу
вавши наркозний допит, слідчі мають шанси добути з вашої зачум- 
леної голови на свою адресу цю лайку.

— Пане Левку, до мене вони застосували допит під наркозом 
відкрито. Прийшли в житлову камеру, слідчий зачитав постанову 
прокурора про дозвіл провести цей допит, ззаду мене став мент, 
лікар підійшов і приставив клок вати до носа й рота. Я затамував 
подих і думаю, чи вдихати потрошечку чи відразу на всі легені. 
Тим часом повторюю про себе: “Бандити! Кати! Катюги! Катюги! 
Катюги!” І з цими словами вдихнув на всі легені наркозний дух із 
вати. Легкий шумок у голові, туман на очі, і я провалився в небут-



тя. Це було опівдні. Проснувся десь опівночі, посюсяв, бухнувся 
на поміст й одразу ж заснув мертвецьким сном.

Пару днів мене не викликали. Потім слідчий викликав, довго 
лаявся по-московському, і після того як я в черговий раз відмовив
ся говорити, узяв ключа від квартири між пальці правої руки, бо
ляче шпигонув бородкою ключа в ребро і відправив до камери.

Викликали ще кілька разів, били й назад повертали до камери. 
Одного разу цей слідчий сам зайшов ззаду і з брутальною лайкою 
носаком засадив у праву нирку. Удар так дуже досягнув нирку, що 
я зразу відчув глибокий біль. Щось він там зрушив. Відтоді вона з 
більшими чи меншими перервами турбує мене постійно. Наші лікарі 
добувають мені таблетки. Вони полегшують біль, але не вилікову
ють нирку. І я постійно ношу з собою оцю пляшечку. (При цьому 
він витягнув з кишені і показав мені невеличку пляшечку з білими 
таблетками.)

— Після цього мене більше не викликали на слідство і десь за 
пару місяців принесли обвинувальний висновок. У ньому було роз
кладено все: і структура групи, і хто і яку зброю робив, де вона 
зберігалася, протоколи польових випробувань гранат і самопалів і 
великий список свідків. Цей список склали хитро: між нашими 
людьми були свідки підмітай ли та кілька стукачів, які нібито в 
наслідок їхнього становища на виробництві випадково наткнулися 
один на кілька гранат, другий на кілька пістолів, третій на десяток 
кинджалів. Усе було ясно, як на долоні. Якщо нічого не придумати 
і справа на трибуналі піде за сценарієм обвинувального висновку, то 
половину групи засудять до 20 років каторги, а половину стратять. 
Як же викрутитися? І на третій день мені прийшла геніальна думка.

— Яка? — запитую.
— Не поспішайте, пане Левку! — продовжував розповідь Юрків. 

Спочатку — про трибунал.
А судити приїхав з міста Петрозаводська Військовий трибунал 

Біломорського військового округу. Уявіть собі доволі чималу залу. 
Біля стіни в загородці сидить сім звинувачуваних. Навпроти, біля 
протилежної стіни, кілька столів. За столом — прокурор, а на сто
лах зброя: 9 пістолів, самопалів, 11 гранат, 23 кинджали, 5 фінок, 
кілька наконечників списів, 2 пляшки з сіркою, кілька сокир з дов
гими ручками, ножиці для різання дроту, кілька мотузків з якорями, 
дві плетені драбини і кілька пляшок суміші бензину з двигуновою 
оливою з прикріпленими до них запальниками — цілий арсенал.
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Юрківа завели до зали останнім. Він глянув на цей арсенал, 
потім на шестеро своїх друзів. Вони вп’ялися поглядами в нього. 
Усі були змучені, схудлі, кілька з опущеними головами, решта ди
вилася прямо й уперто. Він привітав їх бадьоро: “Слава Україні!” 
Майже всі відповіли: “Героям слава!”

Конвой гукнув: “Тихо!” Суддя трибуналу відкрив слухання, а 
в’язні, мов зачаровані, не відводили віч, від зброї, що лежала на 
столах перед прокурором. “Як її багато! — думали, — зараз кра
ще, коли б її було менше!”

Суддя дочитав обвинувальний висновок і запитує:
— Підсудний Юрків, чи визнаєте свою вину?
— В чому?
— У підготовці збройного повстання супроти радянської влади, 

тобто у зраді батьківщини? — ствердив суддя.
— Не визнаю. Ми багато разів зверталися до уряду, щоб спря

мував комісію для зустрічі з політичними в ’язнями. Адміністрація 
табору наші клопотання не пропускала до Москви. Тому ми вирі
шили прорвати охорону силою, щоб поїхати до Москви і вручити 
урядові Союзу PCP нашу скаргу на грубі порушення соціялістич- 
ної законности адміністрацією табору.

Слова ці він вимовляв гучно й повільно. Кілька разів зупинявся 
і просив секретаря трибуналу майора Іванова записати їх слово в 
слово. В міру викладу цієї заяви його колеги веселішали, і все 
вище підіймали голови. Вони зрозуміли геніяльну трансформацію 
спрямованості! їхнього умислу, і всі до єдиного повторили її у 
відповідь на запитання судді до кожного з них. Караташ додав, що 
позаяк влада концтаборів вже неодноразово розстрілювала без
збройних в ’язнів і адміністрація сьомої зони не виявляла більшої 
гуманности, ніж у тих таборах, то вони припускали, що й їх можуть 
розстріляти за найменше обурення жорстоким нелюдським режи
мом. Ми не хотіли безборонно згинути від емвеесівського свавілля. 
Щоб не думали три члени трибуналу й прокурор, секретар мусив 
занести до протоколу сім відповідей одного й того ж незлочинного 
умислу.

Злочинним був метод — виготовлення зброї. Стаття за виготов
лення і зберігання зброї передбачала кару до п’яти років ув’язнення. 
Проте трибунал пішов своєю логікою і 5 березня 1953 року присудив 
до страти Юрківа, В. Караташа і П. Мельника, до 25 років ув’язнен
ня — М. Головая, Н. Кухту, Г. Дубенюка та В. Леськіва.

263



Юрківа і Караташа запроторили до Вологодської тюрми й поса
дили до смертних камер. Після довгих п’яти місяців страту заміни
ли на 25-річне ув’язнення.

— На той час я відсидів п’ять років, — сказав Юрків, — і 
залишалося ще сидіти двадцяти років. Позаяк більше 25 років дати 
не можна було, то реально мені добавили ще п ’ять років, і таким 
чином я ніби починав з початку 25-річний термін, щоправда тепер 
був уже рецидивістом. Тоді це мене абсолютно не засмутило, бо яка 
різниця чи попереду 20 чи 25 років — однаково кінець і того й того 
терміну десь в далекому туманному майбутті.

— Здорово! Як вам не юристові спала на думку геніяльна ідея 
змінити умисел з боротьби проти совітської влади на боротьбу за 
законність діяльности цієї ж влади?

— Слідство тривало довго, і врешті-решт я це придумав.
— Думка Караташа про збройну оборону у випадку, коли б зону 

почали розстрілювати, також цікава.
— Так. Якщо знищення в ’язнів табору робить управління МВС 

нібито зі своєї волі, тоді знищення є незаконне, а опір йому закон
ний, а якщо знищення здійснюють за рішенням влади, тоді опір 
спрямований проти самої влади і отже — він незаконний. Мій ва- 
ріянт кращий, бо ініціятива боротьби за законність у наших руках.

— Так, хоч далебі обидва варіянти виходять із фіктивного зас
новку про те, що табірне начальство — це одне, а влада в Москві — 
це щось інше.

— Яка доля інших учасників підготовки до повстання?
— Ми їх не бачили й не потягнули за собою. Залишилися поза 

слідством: Степан Петраш, Віктор Будник, Володимир Довганюк, 
Володимир Бобиляк, Василь Чопик, Василь Микитюк, Василь 
Стеблик, Микола Круківський, естонець Костерпалу, Роман Пи
сарчук, Петро Лепих, Купринець, Читайло, Петро Тракслер (із 
Закарпаття), Василь Скрипник, Василь Смицьнюк (з Івано-Фран- 
ківщинн), Павло Рожко (з Херсонщини), Федір Бельковський (з 
Січеславщинн), Василь Чепіга (з Донеччини), Іван Калевич (з 
Рівненщини).

Ми попрощалися друзями. І я подумав: “Так ось що означає 
гасло Декалогу українського націоналіста “Я дух одвічної стихії, 
що врятував тебе від татарського потопу і поставив на грані двох
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світів будувати нове життя” і заповідь “Здобудеш незалежну Ук
раїну або згинеш у боротьбі за неї!”

Так, я, Л ук’яненко, син України з-над Десни, здобуду Україну 
або згину в боротьбі за неї! І ще раз у найглибшому переконанні 
повторив перед небом: “Здобуду незалежність України або згину в 
боротьбі за неї!”

Зима 1961-1962 року.

Р. 5. Авторський відступ.
Пишучи цей нарис,я знаю, що є ще живі учасники тих знамени

тих подій. Напишіть мені і уточніть події, бо ж Юрків розпові
дав мені про них 42 роки тому і, по-перше, істину в справі за учас
тю багатьох людей з обов'язковим дотриманням вимог конспі
рації важко встановити за розповіддю однієї людини, а, по-друге, 
часу спливло так багато, що я міг щось забути або не ті розста
вити наголоси. Встановлюймо об'єктивну хроніку подій гуртом. 
Я ж тут виклав так, як лишилося в моїй пам’яті, і тим виконав 
обов'язок перед пам'яттю мого друга Володимира Юрківа. Нас 
розвели на кілька років. 1967 року я знову зустрівся з ним. На цей 
раз у Барашевому в центральній лікарні. Про це дастьбі напишу 
в наступній книжці спогадів.



АРСЕН СКЛЯР І НАТАЛКА

1. Вдова —  зрадниця

— Пане адвокате, якби ви знали, як мені тяжко в таборі!
— Пане Арсене, називайте мене на “ти” просто Левком. Ми вже 

трохи знайомі, і мені буде приємно.
— Ні, ви — людина вчена та й трохи віком старша. Називайте 

мене на “ти”, а мені дозвольте називати вас на “ви”.
— Гаразд. Проте пам’ятай, що коли захочеш називати мене на 

“ти”, то мені буде тільки приємно.
Арсене, дивлюся на тебе — ти такий молодий, а в твоїх очах 

бачу часом такий глибокий-преглибокий сум, наче за тобою шлях у 
сто років тяжкого життя. З якого ти року?

— Тисяча дев’ятсот тридцять шостого.
— Це тобі тепер 26 років?
— Так.
— Коли ти попався?
— 1956 року. Присудили мене до 25 років за вбивство. Тоді 

було мені 20 років.
— Як сталося? Розкажи мені все.
— Я виховувався в добрій українській сім’ї на Рівненщині в 

Рокитнянському районі. Батько Нестор був сотником У ПА. Його 
сотня спочатку належала до Української народно-революційної армії 
УНРА Бульби (Боровця) і воювала проти німецьких, а потім проти 
російських окупантів. 1945 року до сотні вступив мій старший брат 
Северин. Ми жили з мамою, бабою та молодшою сестрою. Мама 
багато читали нам Кобзаря та різні патріотичні оповідання. А коли 
приходили батько, то розповідали, як добре житиметься, коли Ук
раїна стане самостійною державою. Коли брат приходив додому, то 
навчав мене повстанських пісень. І ще показував на леваду, групу 
старих височенних вільх, далекий старий дуб, милувався чудовим 
краєвидом і все затягував пісню:

За Україну з вогнем завзяття 
Рушаймо, браття, усі вперед! 

Слушний час кличе нас:
Ну ж бо враз сповнять святий наказ: 

За Україну, за її долю,
За честь і волю, за народ!
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Я вивчав його пісні і співав з ним. Полюбив оту леваду, вільхи, 
дуб і зеленувато-сизий далекий сосновий бір. Коли ясне сонечко 
освітлює зелений килим левади, вона починає дихати, наче жива, 
яскравою свіжістю. А потім десь над обрієм ця жива краса зли
вається з блакитним небом і утворює величаво-грандіозну єдність 
землі й неба. Душа наповнюється такою ніжністю і солодким ще
мом, що радий цілувати й обнімати цей рідний край, цей Божий 
дар, ладен розчинитися у ньому геть і стати однією з його малень
ких невидимих частинок.

Ми жили не заможно, а таки біднувато. Часом тиждень їли ніщим- 
ну їжу і святом було, коли мати смажать яєчню. Але це не зменшу
вало любовн до навколишньої природи, бо ж природа була невинна 
в нашій бідності. Навпаки, вона наче розуміла нас і хотіла допомог
ти. Усе, що ми сіяли й садили, добре росло й приносило добрі 
плоди і не вона ж винувата, що загарбники перлися в нашу землю й 
переполовинювали врожай. Своєю лагідною теплотою і яскравою 
зеленню вона немовби відвертала увагу від непереливків і старала
ся наповнити наші душі теплом і надією, вливала силу в наші руки, 
закликала до віри й сміливої боротьби за право злитися з нею без 
польських і московських зайд. Я був малий. І серце в мене було 
мале та воно вміщувало в собі леваду, увесь пречудовий край і бра
тові пісні, що закликали не віддати його чужинцям. Прощаючись, 
брат мене обіймав, цілував, потім брав правою рукою мою праву 
руку, відступав на відстань двох наших рук, ставав на струнко й 
наказував:

Не пора, не пора, не пора 
Москалеві, ляхові служить.

Довершилась Україні кривда стара,
Нам пора для України жить.

Потисне, було, міцно руку, різко відведе, повернеться виструн- 
чений, сіпне попругу автомата й покрокує до лісу. Це мені подоба
лося і я вельми жалів, що ще не доріс, щоб і собі піти з ним у 
повстанці.

Якось сотня Арсенового батька прийшла до села і стояла по
стоєм три доби. Батько з братом були вдома. Багато стрільців було 
з інших сіл. Одна чота була з якоїсь східної области. Може, з 
Чернігівської, може, з Київської. Арсен добре й не пам’ятав, знав



лишень, що вони — з північної поліської України, бо в їхній мові 
були не літературні слова, наприклад, “гурок” замість огірок, го
лівку капустини вони називали качаном капусти. Командував 
східняцькою чотою офіцер совітської армії. Арсенів тато були дуже 
задоволені чотою. Сотню розподілили по хатах. Повстанці допома
гали людям по господарству, жінки прали білизну й уніформу, ста
рий сільський швець латав їм чоботи. Підлітків, з-поміж яких був і 
Арсен, по двоє послали на стежу, аби попередити про наближення 
червонопогонннків. Третього дня, коли сотня вже збиралася виру
шати з села, стежа донесла вістку про появу на дорозі шести ван
тажних автомобілів з червонопогонннками. Батько наказав сотні 
відходити городами, кущами до лісу. Червонопогонники, щоб не 
потрапити на засідку, позлазили з автомобілів і пішли до села пішки. 
Це дало можливість Арсеновому батькові вийти з іншого боку з 
села і за кущами перед лісом залягти в оборону. Червонопогонники 
пішли в бій на сотню. Сотня відкрила, прицільний вогонь і, напев
не, половину відразу перебила. Москалі залягли також. Почалася 
перестрілка, що тривала кілька годин. Потім москалі почали відсту
пати. Сотенці стріляли доки дозволяла віддаль, а потім узяли кількох 
поранених і відійшли до лісу. Коли москалі це побачили, вони 
під’їхали автомобілями до місця бою, забрали своїх побитих і пора
нених і поїхали в Ратне.

— Пам’ятаю, як люди з села пішли туди, аби пошукати, чи не 
лишився, бува, хтось на полі бою.,Пішов і я з сусідською дівчиною. 
Вже сутеніло. Люди, розсипавшись у розстрільну, повільно йшли 
вперед, проглядаючи кожен метр. Проте, вечір наступав швидко і 
все важче було розпізнавати щось на землі.

Раптом почули, ніби хтось тихо застогнав. Ми зупинилися. При
слухалися. Знову простогнало. Метрів за два під кущем верболозу 
лежав ниць, притиснувшись до землі, стрілець. З правого боку з- 
під куща він просунув був автомат уперед, лівою рукою підтриму
вав рану, а правою тримав за ручку з гачком від замка. Коли куля 
влучила в праве плече і пішла в тіло, він наче хотів повернутися на 
правий бік, проте не зміг. Лише голова повернулася і правою що
кою лягла на приклад автомата.

Ми вклякли на коліна, щоб придивитися. Хтось підійшов до нас 
і тихо спинився. Придивилися — це був один з наймолодших 
стрільців сотні. Навряд чи було йому більше 18 років. Прислухали
ся — він ще дихав. Власне, не дихав, а заплющивши очі, слабенько



стогнав. Мабуть, відчув, що коло нього хтось є. Знав він, що це 
свої? Може, й не знав. Може, думав, що москалі. Здалося, наче він 
тихо шепоче. Я нахилив вухо до його вуст. Почув слабеньке:

“Непе, Україно, прийми мене в своє лоно. Я люблю тебе моя 
рідна... буд... будь...”

— Як тебе звати? Скажи, козаче! Ми тут свої.
Губи ворухнулися, проте звуку не було.
— Як тебе звати?
Не відповів. Тим часом обличчя прояснилося, повеселішало. Він 

широко розплющив очі — такі великі, світлі, ясні, навіть у сутін
ках їх було видно — і вимовив тихим, проте виразним голосом:

— Я помираю за Україну! — зітхнув і затих.
Старша жінка, що саме нагодилася, каже: “Встаньте, діти!”
Ми підвелися.
— Царство небесне! — почала вона, і ми повторювали: — Цар

ство небесне тобі, славний сину України!
Хай Господь прийме твою душу і поставить поруч з душами 

славних лицарів України!
Твоя молода і непорочна душа хай своїм прикладом надихне 

інших українців до боротьби за волю!
Хай твоя ненависть до ворогів помножиться в десятках інших 

синах і дочках України для вічного прокляття сатанинській Москві! 
А я кликатиму гнів Божий на неї.

Вона вклякла над стрільцем. І ми вклякли. Зупинились і ті, хто 
тільки-но надійшов. Перехрестилися. Вона закрила повіки стрільця, 
потримала. Потім каже до всіх:

— Викопаємо могилу і тут поховаємо вночі, щоб москалі не 
знущались. А на цій землі, що змочена його гарячою кров’ю, поса
димо кущ калини. Дівчата поливатимуть його. Вона вродить чер
воні грона, і тоді молоді хлопці приходитимуть сюди щороку й 
співатимуть:

Ця жінка — й так висока — витягнулася ще вище, підняла обидві 
руки до неба й прорекла, мов клятву:

— Брешеш, людоморе.

А ми тую червону калину, гей, гей підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо.
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— Не задушиш нашу правду
І волю Вкраїни!
Не підкориш цю землю
І наш дух завзятий!
— Пошлімо його матері, де б вона не була, думкою подяку, що 

вродила такого сина! Пошлімо батькові думкою подяку, що дав 
йому стрілецьке завзяття!

1947 року Провід ОУН вирішив перевести частину УПА до за
хідних держав. Від командира УПА надійшла пропозиція відібра
ти тих командирів і стрільців, які не замасковані псевдами від місце
вого населення і сформувати з них загін для об’єднання з галичана
ми й спільного переходу на Захід. Арсенів батько та інші сотники 
обговорили пропозицію. Батько вирішив не йти на Захід, а воюва
ти в своїх волинських лісах до останку.

У вересні в одному запеклому бою Арсенового батька було вби
то. Більшовицька влада над селом посилилася. Раніше червонопо- 
гонникн вилазили з райцентру на села тільки вдень. На ніч хова
лися в своїх районних гарнізонах. Тепер вони почали відважувати
ся вилазити на села деколи й уночі.

Сільська влада, яка служила більше підпіллю, аніж окупантам, 
поступово припиняє допомогу повстанцям і все вірніше прислужує 
чужій владі. Селом поповзли чутки, що вивозитимуть на Сибір 
родичів повстанців і тих, хто не захоче записатися до колгоспу.

Колгосп лякав. Він стосувався всіх і тому сприймався не конк
ретно й не вельми гостро. Що ж до родичів повстанців, то в селі 
добре знали багато сімей, чиї батьки й сини були в УПА.

Одного разу восенн до сільради під’їхало два вантажні авта з 
червонопогонниками. У них був список на одинадцять сімей. Вони 
взяли голову сільради, щоб він показував, де ті люди жили.

— Поки машини стояли біля сільради люди, — розповідав Ар
сен Скляр, — які завжди пильнували за сільрадою, шепнули хлоп
цям, щоб бігли по хатах і повідомили про наближення лиха. До 
нашої хати забіг хлопець за півхвилини до появи ворогів. Мама 
гукнули: “Арсене, синку, тікай до тітки Палажки” (вона жила на 
другому кінці села). Я вискочив у чому був, і добре, що кинувся не 
на вулицю, а за клуню, бо в цей момент зайди відчиняли хвіртку й 
заходили на подвір’я. Я не став чекати, що буде далі, а з-за клуні 
підбіг до тину, що відгороджував їхній город від сусідського, пере
стрибнув через нього й присів. Оглянувся. Переконавшись, що не



помітили, рачки переповз сусідський город, перестрибнув через 
другий тин і поповз далі. Коли вже був за кілька сотень метрів від 
своєї хати, почув постріл і материн лемент. Ясно, що мати живі і 
плакали по бабі чи сестрі. Не став повертатися. Пішов поза города
ми далі, заховався і сидів у кущах, доки не стемніло. Ця татаро- 
московська навала на село тривала яких дві-три години. Сільрада 
дала підводу на кожну сім’ю. Нещасні погрузили трохи одягу, взут
тя, білизни, постелі, посуду, трохи харчів й рушили до залізничної 
станції. Попереду валки їхало одне вантажне авто з енкаведнстамн, 
позаду — друге.

В селі одні принишкли, боячись, щоб і їх не похапали, інші 
гучно проклинали навалу й обіцяли помститися, ще інші питали 
один одного: “І за що оце Господь Бог нас так тяжко карає?” — 
“Нічого, нічого, — потішали інші. — Ось скоро Захід разом з аме
риканцями почне війну проти Москви, розгромить її, москалів не 
залишиться в Україні жодного і тоді заживемо по-людськи.”

Увечері, коли навала вже минулася, тітка пішла до нашої хати, 
і від сусідів дізналася, що коли двоє енкаведистів зайшло до хати 
(один стояв на подвір’ї, а один на вулиці), то баба взяла кухонного 
ножа і з прокляттям замахнулась на одного з москалів. Той легко 
відбив тонку, суху, безсилу бабину руку і штовхнув її додолу, а 
другий вистрілив у неї. Сестра встигла залізти під ліжко. За спис
ком у хаті мало бути четверо. Сестру вони знайшли. Маму били і 
вимагали сказати, куди сховався син. Вона не сказала. І так їх двох 
(маму з сестрою) й вивезли. Мені тітка порадила не показуватися 
на люди, щоб загалом ніхто не знав, що я в неї живу. Бабу похова
ли сусіди. Хати і всі господарства вивезених наїзники нібито пере
дали сільраді. Потім районні начальники разом з сільською владою 
ці господарства розтягнули й розікрали.

Тітка ставилася до мене, як до рідного сина. Узялася вчити мене. 
Брала підручники, які потрібно було за програмами, давала мені 
завдання і вимагала їх виконувати. Я мав добру пам’ять і швидко 
засвоював матеріал. Жив у тітки п’ять років і пройшов за цей час, 
то під її наглядом, то самотужки вісім класів. До школи не ходив. 
Іспитів не складав, але освіту здобув. Проте, що я жив у тітки, 
дехто з сусідів здогадувався. Коли траплялося наткнутися на якусь 
небажану особу, тоді я виїжджав із села на тижнів два-три, а тітка 
розпускала чутку, що я приїздив у гості та й поїхав знову не знати 
куди.



1952 року я покохав ту сусідську дівчину Наталку, з якою 1947 ро
ку хоронили молодого стрільця. Вона на рік молодша від мене. 
І вона загорілася до мене. Коли я згадую ті дні, то й тепер спалахує 
серце, а тоді нас обох проймав якийсь потужний духовний вогонь. 
Він тягнув нас одне до одного з неймовірною силою. Глянувши на 
мене, вона загоралася багряним рум’янцем, рожеві губи її палали 
яскравими пелюстками червоних руж, а очі світилися всесильним 
промінням. Ми впивалися одне одним і, здається, на самому небі 
немає більшого раю, як в духовному сяйві навколо нас.

На той час Арсен уже поновив взаємини з повстанцями. У місцевій 
кущовій боївці командиром був один із стрільців сотні його батька. 
1950 року йому присвоїли були звання бунчужного, сотню розділи
ли і кожну чоту спрямували в різні місця. Бійцям для конспірації 
дали нові псевда, щоб на випадок полону, навіть при бажанні, ко
жен міг сказати кадебістам найменше. Боївка мала слідкувати за 
своїми селами і збирати розвідінформацію, підтримувати в людях 
дух опору окупантам, утримувати від зради, винищувати чекістсь
ку агентуру, забезпечувати харчуванням, одягом, взуттям стрільців 
УПА, забезпечувати комунікації, сприяти УПА в боях проти енка- 
ведистських груп і гарнізонів.

Невідомо, чи хтось із стрільців боївки знав, що кущовий був в 
УПА і мав звання бунчужного. Тут його знали на псевдо Явір, 
зверталися до нього “друже Яворе” і більше нічого не мали знати. 
Він довіряв Арсенові. Просив нікому не казати про їхнє знайомство 
з 1946 року з часів дії батька. Той обіцяв і, ясна річ, нікому про 
нього не сказав. Хоча й сам не знав, з якої він области. Вважав, що 
таки з їхньої.

Він дав Арсенові совітського карабіна і наказав станичному Бе
резі навчити його стріляти. Вони пішли далеко в ліс, і там Береза 
пояснював, як летить куля, як визначити відстань, як регулювати 
прицільною планкою траєкторію лету кулі, як спускати гачок та всі 
інші тонкощі стрільби. Береза годився хлопцеві в батьки і навчав 
його з любов’ю. Потім він навчив його стріляти з совітського авто
мата, з німецького ручного скоростріла, з російського скоростріла 
Дегтярьова, з кількох пістолів, навчив кидати гранати. Усе це йому 
добре давалося, бо дуже любив зброю і вельми хотів навчитися 
стріляти влучно.

Місяців через два він склав іспити кущовому Явору, той звів 
його з лікарем на псевдо Липа. Липа призначав Арсенові зустрічі і



розповідав, що робити на випадок поранення його або іншого 
стрільця. Показував трави, які заміняють йод, і просив завжди но
сити з собою сувійчик бинта, жмуток вати та маленький гострий 
складаний ножик.

Арсен хотів перейти в ліс до боївки, скласти присягу і стати 
справжнім повстанцем. Друг Явір не погоджувався. “Ти, — ска
зав, — маєш у сховку карабін з набоями і три гранати. Живи, як 
досі жив, приховано у тітки. Коли потрібно буде, я тебе покличу. 
Ти знаєш дівчину Наталку, що живе по сусідству з твоєю батьківсь
кою хатою?” “Знаю”, — відповів, здригнувшись від самої згадки 
про неї. “Так ось, може статися, що саме через неї я зможу покли
кати тебе. А може, ще через когось. Буде видно. Наразі не по
спішай.”

Проте, події самі поспішили. Як пізніше розповідав Явір, з Рат
ного відрядили оперативну групу енкаведистів душ з п’ятдесяти в 
цей кущ для вивезення людей до Сибіру. Явір вирішив зробити дві 
засідки на двох дорогах, по яких, найімовірніше, просуватимуться 
енкаведнсти. Розділив боївку на дві частини і передав через Наталку 
наказ Арсенові йти до нього зі зброєю. Той мерщій добув зі сховку 
зброю й прийшов до Явора. Залягли в засідку. Для Арсена це був 
перший бій. Спочатку він хвилювався і все не міг зафіксувати на 
мушці мішень. Далі не виходило плавно спустити гачка замка. Коли 
ж побачив, що вороги падають, а свої всі живі, прийшла впевненість 
і віра в свою зброю. Цівка перестала тремтіти і палець перестав сіпа
ти гачка замка — він почав влучно стріляти. Вони перебили всю 
групу. Пізніше довідалися, що кільком вдалося відійти, замаскува
тися і потім втекти. Одного з своїх поранило в ногу й одному про
стрелило вухо, інші лишилися неушкодженими.

Тим часом в іншому місці відбулися інші події. Друга група 
енкаведистів пішла не тією дорогою, де на неї чекала Яворова гру
па. Станичний за деякий час здогадався, що енкаведисти їх обійшли, 
і направив дві групи стрільців у розвідку. Минуло кілька годин, 
заки станичний встановив, де були енкаведисти. Відстань між доро
гами і групами — понад десять кілометрів. Радіозв’язку не було (в 
енкаведистів, між іншим, теж), сонце наближалося до горизонту, 
енкаведешна група повернула кудись убік (як потім з ’ясувалося, — 
на Рокитне), група станичного повстанців розминулася з ними і 
таким чином нічого не залишалося, як іти в обумовлене місце для 
об’єднання груп кущової боївки.
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Тим часом на дорозі, якою енкаведешна група поверталася на 
Рокитне, кілометрах в п’яти від села, вона наткнулась на Арсенову 
Наталку. Серце підказувало, що Наталка йшла йому назустріч. Вона 
знала їхні стежки і могла сподіватися зустріти коханого. Напевне, 
несла вузлика з їжею, в якому була пляшка молока, хліб і ще щось. 
І, мабуть, хотіла щось сказати для командира. На цій стежці її 
перестріли московські дикуни, зґвалтували гуртом, застромили 
пляшку межи ноги й убили. Все тіло її було вкрите гулями і синця
ми, подряпинами і проколами шкіри. Мабуть, допитували, однак 
вона нічого не сказала. Вони волочили її за коси, бо коса і голова 
були забруднені землею.

— Ех, Левку, бачив би ти, яка коса у неї — світло-руса, довга 
до самого пояса! — болісно вигукнув Арен Скляр. — Я, було, по
кладу долоню на її голову й поведу по косі нижче й нижче, а з 
коси — електричний струм, що б’є в руку, доходить до серця й 
запалює душу. Прикладу до губ, поцілую. Гляну їй в очі — а чоло
вічки широкі-широкі й полину в них всією душею. О, кохана моя, 
чи є ще на небі така зіронька, як ти?

Немає! Немає!
Люди викопали могилу. Прийшли до церкви. З церкви труну 

понесли на цвинтар. Зібралося все село. Я сказав Явору, що піду 
на цвинтар відкрито зі зброєю. Він не став відмовляти, але наказав 
станичному виставити стежу на дорогах до села і забезпечити охо
рону в селі.

Коли поставили труну біля могили, відслужив священик служ
бу Божу і люди почали прощатися, я подолав сором’язливість, вкляк 
перед труною на коліна, поцілував її, потім випростався, підняв 
карабін над головою і крізь сльози промовив чи, радше, прорік: 
“Духовний отче, люди добрі, слухайте: перед батьками Наталки, 
перед Богом, перед своєю тіткою, яка від 1947 року є мені за рідну 
матір, беручи в руки цю зброю, клянусь:

Здобути свободу Україні або згинути в боротьбі за неї!
Буду мстити москалям усе життя за смерть Наталки — славної 

доньки української нації та за всіх загиблих бойових побратимів!
У разі скрути я пущу собі кулю в лоб, аніж здамся живий воро

гам України!
Чуєш Наталочко, прийми мою клятву! І знай: я прийду до тебе! 

А до того моя рука каратиме твоїх катів безжально!”



Труну опустили. Узяв грудку землі і кинув униз на віко. Раз. 
Другий. Третій. “Спи спокійно, моя кохана”, — тихенько прошеп
тав пересохлими губами.

Підійшов до тітки, поцілував, вклонився, потім до Наталчиних 
батька й матері, потім до священика: “Благословіть, отче, на шлях 
козацький, повстанський”. І схилив голову.

“Благословляю, сину мій! Будь вірний Україні і своїй клятві! 
Будь сміливий!”

Відійшов кроків двадцять від труни і похоронної громади, пере
хрестився, повернувся і рівною швидкою ходою пішов із села.

За селом хутко помітив, що за мною невідступно йдуть два чоло
віки: одному років 25, другий трохи старший. Пізнав у них своїх 
нових бойових побратимів і свідків моєї клятви, як я переступив 
грань між миром і війною.

Вони наздогнали мене, і ми пішли разом. Не надокучали питан
нями. Вони бачили прощання з Наталкою, і все розуміли.

Йшли степовою дорогою, потім дорога ввійшла в ліс. Годин за дві 
звернули з дороги й пішли стежкою. Ще через годину старший каже:

— Арсене, вже недалеко до нашого постою з криївкою. Ти ще не 
склав присягу і мусиш іти з зав’язаними очима.

— Я знаю це правило, — відповів Арсен, — і готовий його вико
нати .

Вони спинилися. Старший зав’язав опаску на очі, узяв його за 
руку, і вони рушили далі.

За півгодини зупинилися. Старший зняв опаску, вони пройшли 
ще метрів двісті, коли з-за товстої сосни з автоматом в руках ви
йшов повстанець і перегородив їм дорогу.

— Добрий день, друже Клен! — привітався. — Чи за вами не 
йшов хтось?

— Ні, ніхто не йшов — відповів старший, що виявляється мав 
псевдо Клен.

— Тоді проходьте далі!
І він тричі гучно проскреготав сорокою. З лісу відповіло таке 

саме скреготання сороки. Вартовий відступив убік і залишився на 
варті, а ми за пару хвилин підійшли до невеличкої галявини. 
З одного боку галявини лежав довгий товстий сосновий стовбур. За 
стовбуром рядком стояло сім невеликих шатрів. Перед сосною ши
кувалася чота — кущова боївка. Вийшовши на галявину, ми зу
пинилися й почекали хвильку, заки всі повстанці привели одяг до 
ладу і стали в лаву.



Попереду Явір.
— Чота, струнко! — скомандував.
— Друже чотовий, ваш наказ виконано: ми стерегли юнака в час 

похорону. На похороні він дав клятву боротися проти ворогів і 
вирішив перейти до нас на нелегальне становище.

Чота привітно посміхалася до мене, а чотовий Явір мовив:
— Юначе, ти молодий. Тобі лише шістнадцять років. Ти міг би 

поїхати до дальніх родичів і якось жити. Чи ти достатньо розумієш, 
яке в нас важке і небезпечне життя?

Я відповів:
— Я знаю, яке ваше життя важке, я знаю, яке воно небезпечне. 

Я готовий терпіти його труднощі й ризикувати.
— Чи ти любиш так Україну, що готовий віддати за неї життя? — 

питає Явір.
— Так, готовий віддати за неї життя.
— Чи достатньо ти продумав чин, який хочеш вчинити, чи не 

пошкодуєш?
— Я достатньо все обдумав і не пошкодую.
— Гаразд. Якщо так, то чи готовий ти скласти присягу?
— Так, готовий.
Друзі повстанці, — звернувся Явір до чоти. — Давно знаю юна

ка, станичний навчав його володіти зброєю, я дав йому зброю і він 
уже пройшов випробування в бою. Частина з вас його знає. Чи є у 
когось застереження?

— Немає! Немає! — збуджено загукали з лави.
— Юначе, назви псевдо, яке має бути твоїм повстанським ім’ям, 

озвався Явір до мене.
— Калина, — відповів я.
— Добре. У нас такого немає, того й нема заперечення. Чота, 

струнко! — скомандував повстанцям. — Хто знає справжнє ім’я 
юнака, забудьте його і нікому не називайте. Стрільці, вітаю вас з 
добрим поповненням нашої чоти! Навчайте стрільця Калину всіх 
тонкощів нашого повстанського життя, військових хитрощів, вмінню 
збивати москалів з пантелнку й перемагати. Вони хитрі. І ми по
винні бути хитрішими у війні з ними. Вони сильніші за нас кількісно, 
але на нашому боці правда, справедливість і рідна земля. Вони 
чужі в Україні, а ми тутешні. Ми краще за них знаємо терен війни 
з ними. Ми боронимо своє, а вони прийшли, щоб загарбати чуже. 
І совість людська, і Господь Бог на боці правого. Навіть, коли їм 
удається розбити якусь повстанську сотню, навіть коли вони пере



магають, ми знаємо, що це тимчасово, бо нарешті, переможе Украї
на, а не наші вороги. А кров наша, скроплюючи землю, сіє зерна, з 
яких сходять нові борці за волю рідної неньки-України. Так було 
до нашого покоління, так є тепер і так буде доти, аж доки Україна 
стане незалежною. Всякий, хто став на шлях війни, воліє вмерти 
козацькою смертю. Це — славна смерть, бо вона кладе тіло україн
ського лицаря цеглинкою в підмурок величезної будівлі під назвою 
Українська самостійна соборна держава. За нами приклади Козач
чини, Гайдамаччини, вояків армії Української Народної Республі
ки. Попереду нас — вороги. І завдання наше не рахувати їх, а бити 
й бити, аж доки скажемо останнє слово в справедливій війні за 
волю. Створімо духовний заповіт новому поколінню борців за нашу 
спільну справу!

Промова Явора сподобалася повстанцям. Напевне він не вперше 
звертався до них з такими словами, проте вона знову западала їм 
глибоко в душу і навіювала віру в правоту боротьби і готовність іти 
цим шляхом до загину.

— Я здружився, — продовжував розповідати мені Скляр, — з 
повстанцями чоти. Був кмітливий, здається, зовсім не знав, що таке 
смерть, і її не боявся. Я часто вносив пропозиції наступального 
характеру. Явору вони подобалися, але він казав, що не може пору
шувати директиву Проводу ОУН про економію сил. Проте боїв 
було багато, і я впевнений, що кулі з мого карабіна поклали в зем
лю не один десяток москалів.

Арсен все розповідав і розповідав, а я зачаєно слухав кожне 
його слово. Як же він, такий ще молодий, так хутко опинився в 
руках ворогів?!

Одного разу їм серйозно не пощастило. Вже почалася зима. Ча
стину стрільців чотовий таємно розмістив по селянських хатах у 
кількох навколишніх селах.

Явір, Арсен і менша частина групи мали перезимувати в лісовій 
криївці. Бункер зробили були добре: один запасний довгий вузь
кий підземний вихід, якого зверху замаскували кущем, а вниз вико
пали ямку до води — маленьку криничку. Шар землі над стелею 
бункера в три метри, отже, сніг не розтаватиме над ним і по цьому 
москалі бункера не зможуть виявити. Вихід з бункера і продушину 
вивели від нього на кілька метрів убік, де було дуже густе сплетін
ня кущів ожини, свербивусу та молодого грабняку і вбік викопали 
ямку для виходку. Перед тим, як залізти в криївку на період найбіль-
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ших морозів, їх шестеро пішли до села, щоб запастися харчами, 
гасом для лампи, милом, сіллю тощо. Взяти запас чистої білизни та 
інші дрібниці, що потрібні для зимівлі в бункері. Ще далеко від 
села Явір поділив усіх на три групи по двоє, сказав, до яких хат 
іти і порадив, як кожна двійка має непомітно підійти до подвір’я й 
зайти до хати. Арсенові в напарники він дав стрільця Яструба.

Яструб був старший за нього на дев’ять років. У підпіллі вже 
п ’ять років зі зброєю. Трохи вищий на зріст. Любив пожартувати. 
Жартував і з себе самого, але загалом не був балакучий. Не зосе
реджувався на собі і коли мовчав — а він, власне кажучи, більше 
мовчав, аніж говорив, — то уважно прислухався і придивлявся. 
Спочатку Арсенові було неприємно, йому здавалося, що той занад
то вже уважно його вивчає, проте незабаром зрозумів, що його вуха 
і зір спрямовані назовні від їхньої чоти, і тоді стало затишно. Окрім 
чергової варти, що охороняла їхній постій у його особі, чота мала 
додаткового надзвичайно пильного вартового, який часом міг по
мітити наближення небезпеки швидше за тих, що стояли на варті. 
Арсенові здавалося, що він мав би собі взяти псевдо Сокіл. Ці пта
хи — хижаки, але із соколом більше пов’язується добрий зір, а з 
яструбом — миттєва атака на курчат. У піснях сокола хвалимо, а 
яструба — ні.

Минулого його Арсен іще майже не знав, а спільна війна ще не 
дала достатньо підстав казати, що він яструбом нападає на ворогів 
і нищить їх, мов курчат. Проте поруч з ним було затишно на душі, 
бо знав, що він надійний і в жодному разі не залишить у зіткненні 
чи в бою з ворогами.

За наказом командира в село мали зайти, коли стемніє, і до 
призначених хат треба заходити не з вулиці, а з городів. Явір док
ладно розповів Яструбу про вулицю, розташування й зовнішні при
кмети потрібного подвір’я та пароль. Арсен не мусив цього знати. 
Він просто мав супроводжувати Яструба.

Вони безпечно з городу підійшли до подвір’я, Яструб наказав 
Арсенові почекати, а сам пішов до вікна. Юнак мав прислухатися, 
що діється навколо. Яструб постукав у вікно. Не рівним стуком, а 
так, як стукають азбуку Морзе. За хвильку сінешні двері відчини
лися, і Яструб зайшов до середини. За хвилину-другу вийшов і 
покликав Арсена. Той і собі зайшов до господи. На привітання 
відповіла господиня. На покуті біля ікон висіла лампадка, тьмяно 
освітлюючи лики православних святих. У цьому померклому світлі
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господиня здавалася жінкою середнього віку, стрункої статури і 
дещо розгубленого вигляду. На печі було двоє дітей. Вони, мабуть, 
лягли спати незадовго перед їхнім приходом і ще не встигли засну
ти, бо почали вовтузитися, але господиня гримнула, і вони при
нишкли. Чоловіка в домі не було, як зрозуміли, років три тому 
загинув у бою. Тобто, він був у їхньому підпіллі, отже, і його дру
жина — людина своя, вони прийшли до доброї хати.

Господиня поставила вечерю, дала чисту білизну, щоб перевдяг
нулися, постелила і сказала, що можна годин чотири-п’ять поспа
ти, а вдосвіта їх розбудить. Тим часом приготує для них сала, мас
ла і всього, що потрібно в довгу дорогу.

Яструб погодився. Повечеряли і полягали спати. За правилами, 
що існували, спати належало у верхньому одязі. Від цього правила 
дозволялося відступати в тих випадках, коли ночував у рідних і 
хтось із них стояв на чатах цілу ніч, коли ціла сотня ставала по
стоєм у селі і організовувала надійну дальню і ближню охорону 
села. Тож, ми лягли одягнуті. Свого карабіна Арсен поставив коло 
себе. Яструб поставив автомат коло ліжка. Він іще мав пістоля. 
Підсунув його під подушку і праву руку поклав так, щоб зручно 
було взяти пістоля будь-якої хвилини. І вони поснули. Господиня 
вранці не розбудила. їх розбудив стук у двері. Коли Арсен розплю
щив очі, надворі було зовсім видно. В голові страшно шуміло, очі 
не розрізняли контурів вікон і все було в якомусь молочно-білому 
тумані. Крізь цей туман вгледів, що цієї миті хатні двері відчиня
ються. Він штовхнув Яструба і потягнувся до карабіна, але рука не 
слухалася, все тіло, неймовірно обважніло. До хати заскочили че
кісти. Арсенова неслухняна рука дотяглася до карабіна. Чекіст схо
пив його карабіна, а Яструб здужав спрямувати на нього пістоль і 
натиснути на гачок. У вухах глухо бахнуло. Чекіст повалився, але 
Арсен не був на силі смикнути собі карабіна і упав. Заторохтіла 
автоматна черга — кулі залопотіли по вбранні Яструба. Вони гарячі. 
До туману в очах додався сморід горілого одягу. Лівий бік Яструба 
кілька разів сіпнувся, прогинаючись під ударами куль. Він навіть не 
зойкнув. Арсена чимось ударили по голові, і очі ще більше заволок
ло білим туманом. На руки накинули кайдани. І він слабенько відчув 
холодний дотик металу. Іти не міг. Два солдати взяли його під руки, 
витягли з хати й кинули на віз. Не бачив він тої господині, не бачив 
її дітей і все, що відбувалося, сприймав так, наче був смертельно



Привезли його до Рівненської в ’язниці. Чекісти взялися допиту
вати, але він белькотав різні нісенітниці. На межі свідомости ро
зумів, що треба мовчати, і тому своє затуманення трохи перебільшу
вав, говорячи якісь дурниці, дякував господині за добру вечерю 
тощо. Це тривало кілька днів. Поступово Арсен приходив до тями: 
зір кращав і поверталася ясність свідомости. Приходила злість на 
ту господиню, що вгостила їх отруєною їжею. Застрілив би курву! 
І хоча він не знав прізвища, одначе в період слідства обдумав ко
жен крок, яким вони з Яструбом ішли до неї, і створив у пам’яті 
чітке уявлення про місцерозташування її хати. Арсен поклявся по
карати її за зраду української справи, за смерть Яструба.

На слідстві його спочатку били. Він брехав, що в голову при
йде. Казав, що сам з Київської области, що в час голоду 1947 року 
приїхав на Рівненщину за хлібом, довго блукав селами, потім посе
лився в однієї тітки і жив кілька років, доки не трапилося позна
йомитися з одним повстанцем на ім’я Яструб. Чекісти перевіряли, 
виявляли брехню і били ще дужче. Тоді він обмежив брехню і кру
тився навколо однієї особи — мертвого Яструба. Врешті-решт, до
вели до того, що Арсен заявив, що воював і далі воюватиме проти 
них, коли здобуде найменшу можливість. Вони — що його дуже 
здивувало — перестали бити, хутко засудили до 20 років каторги й 
відправили до Норильська.

— Ви, друже Левку, знаєте, що це за край?
— Ні, не знаю. Мені розповідали про нього, але я все ще не 

можу уявити у відчутних образах, — відказую.
— Я скажу вам коротко. Він має у своїх глибинах вольфрам, 

молібден. Ці метали потрібні не тільки для інструментів. Вони імперії 
потрібні для танків. Танки ж потрібні дужче, ніж люди, тому немає 
значення, скільки зеків згине за одну тонну вольфраму, важливо, 
щоб тих тонн було більше. До того суворого клімату призвичаєні 
чукчі. Для європейців він — мука, проте вожді імперії на це не 
зважають. А втім я вродився морозостійким і витримував мороз без 
шкоди для здоров’я. Та й те хочу сказати: я молодий. У зонах 
завжди навколо були старші українці, які жаліли мене, як сина, і 
значно полегшували моє життя. Різні побутові труднощі не гніти
ли. Гнітило (й гнітить) сумління: як так сталося, що мене і Яструба 
зрадила та господиня? Як сталося, що так безглуздо згинув Яст
руб, а я потрапив у полон до москалів? Клявся на могилі Наталки 
помститися за її смерть і боротися проти ворогів до загину, а потра-
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пив до їхніх рук без жодного пострілу? Коли потрапив до рук 
чекістів, мріяв після ув’язнення вбити ту господиню-зрадницю, аж 
бачу, що швидше сам помру, аніж вона згине. І замість боротися 
проти Московщини, своїми руками її будую. І що довше я житиму, 
то більший вклад мої руки зроблять у зміцнення Москви. То чи не 
краще припинити таке життя? Пробачте за відвертість. Я нікому 
так прямо не казав, а вам чомусь душа відкрила свої сумніви.

— Дякую за довіру, — відповів я. І продовжив: — Ти — сильна 
людина, а сильні не тікають з поля бою. Сам факт перебування 
українських націоналістів за московським колючим дротом є про
довженням боротьби. Ми тепер нічого не можемо робити на ко
ристь України, але наша політична діяспора в Європі, США, Ка
наді, інших державах використовує наше ув’язнення в ідеологічній 
боротьбі проти московської комуністичної пропаганди в інтересах 
української свободи. Той факт, що в московських концтаборах є 
українські політв’язні — найпереконливіший доказ того, що Украї
на хоче бути незалежною державою.

— Е...е, Левку, звідки наша діяспора може щось знати про нас, 
коли українство так щільно заховали від світу за допомогою конц
таборів, тотальної цензури та залякування родичів?

— Тепер же, — відповів я, — не така ізоляція, як була до 
1956 року. Тепер і листування є, і побачення дають. Поступово 
заколючений світ ГУЛАГу ставатиме все менше відгородженим від 
решти світу. Отже, не тужи, Арсене. Ми всі потрібні Україні. І ти 
їй вельми потрібен. Тепер пасивно їй служимо. Надійде час, і вона 
покличе нас до активної дії.

Ми попрощалися. Я відчув тверду і сильну руку Арсена у своїй, 
і його очі засвітилися вірою в життя.

* * *
Минуло кілька місяців. Арсен ходив працював на пилорамі. 

Потягом завозили ліс у зону і складали у великі купи, звідки в’язні 
брали по колоді, підвозили до пилорами, припасовували до тачки і 
пускали навпроти рами з пилами. З другого боку пилорами вихо
дили дошки, шалівки.

На пилорамі працювало кілька в ’язнів. Ще на початку роботи 
Арсен під кору великої товстої сосни засунув напилок. Сосна, до
нісши напилок до пилорами, всунула його в зуби кількох пил. Пили



заскреготали й затріщали, напилок хруснув. В’язень, що був побли
зу, сіпнувши ручку електрорубильника, зупинив пилораму. Дві пили 
тріснули. Напилок покришився і його кусочки залетіли у тирсу.

— Що за чорт? — вилаявся він.
— Добре, що кусок пили не полетів комусь у голову, — мовив 

Арсен.
— В’язні припустили, що це злодії на лісоповалі, мабуть, загна

ли якогось штиря у сосну в подарунок їм.
Пили замінили новими і полагодили пилораму. Десь, либонь, за 

місяць Арсен забив у сосну залізну скобу, згодом — зіпсував елек
тромотора. Кожного разу це додавало роботи колегам, трохи затри
мувався випуск дощок і доводилося самим же надолужувати та, по 
суті справи, зовсім не підривало економіки концтабірного вироб
ництва.

Коли про подібні випадки на виробництві довідувалось керів
ництво, приходив кум і тягав на нудні допити, погрожуючи новою 
карою за економічну диверсію. Позаяк допити — річ неприємна, 
аби їх уникнути, в ’язні переважно не доносили наглядачам, а тих
цем усували причину зупинки і вже, коли доносили сексоти про 
подію адміністрації, мусили викручуватися перед кумом чи чекі
стом.

Арсен знав, що дехто з в ’язнів також намагався шкодити, проте 
за довгий час переконався, що реальна шкода державі від таких 
актів настільки мізерна, що відпадало бажання їх повторювати. Коли 
ж через сексотів адміністрація запідозрювала, що хтось взявся сис
тематично гальмувати виробництво, почали тероризувати зону бе
зупинними ретельними трусами в’язнів, виводили усіх з особисти
ми речами на засніжений плац і цілий день шмонали — їхні робочі 
місця, житлові бараки, влаштовували додаткові перевірки тощо. 
Тобто виходило, що мала шкода державі оберталася великим по
гіршенням режиму в’язнів. І самі в’язні перестали заохочувати таке 
дрібне шкідництво.

Згодом в Арсена це сформувалося в окремий аргумент безви
ході. Він побачив обличчя знайомих людей, зайнятих щоденними 
клопотами. І він розумів — це не життя. Життя було до тієї ночі, 
коли з Яструбом прийшли до хати зрадниці. Зрадниця життя обір
вала. Яструбові — одразу. Йому — дісталося в кредит. Життя 
поновиться тоді, коли вийдеш на волю. Для всіх тут життя зупи-
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ни лося в день арешту. І всі чекають, аби його продовжити після 
звільнення. Від арешту до звільнення — це змарнований час. Це 
перерва. Вона наче сон: ти і живеш і тебе ніби й немає — нічого ж 
не робиш для себе чи сім’ї, ні з ким з родичів не спілкуєшся. Тільки 
сон буває короткий, уві сні відпочиваєш, а сон-ув’язнення триває 
довго і не дає спочинку. Він роками так думав, а коли побачив, як 
багато помирає, не дочекавшись волі, тоді ув’язнення втратило ману 
тимчасового сну, а стало реальністю. Ілюзія розвіялася. Перед очи
ма постала жорстока дійсність: ув’язнення — це не проміжок між 
минулим і майбутнім, а — таки життя. Одноманітне, безбарвне, 
холодне, голодне, без сім’ї, без крапельки душевного тепла. І пос
тійна праця на ворожу державу. І він став втрачати оте гаряче ба
жання — жити.

Якось днями Арсенові приснився дивний сон. Ніби темне без 
жодної зірочки небо. І ця чорнота близько-близько перед очима. 
Середина її поволі біліє, ясніє, розширюється і зсередини цього 
ясного величного кола виринає обличчя Наталки. Немає тіла, навіть 
не видно її довгої коси. Обличчя. Якесь таке просвітлене, що наче 
від нього чи крізь нього звідкілясь іззаду, з якогось космічного 
безмежжя лине небесне всесильне Боже проміння. Обличчя при
вітне. Дивиться на нього і ніби не в його лице, а йому всередину, в 
саму душу. І її тепло полинуло в усе його тіло. І ніби між ними 
хоче утворитися якийсь магічний зв’язок, проте не може, бо для 
цього треба більше зблизитися. Вона ніби рухається йому назустріч, 
а він не здужає й кроку ступити до неї і стоїть, мов укопаний. Досі 
вона не мовила ні слова. Лише душі говорили. Потім каже: “Йди 
до мене. Я так чекаю на тебе!” І ясне обличчя в світлому колі поча
ло повільно відступати і звужуватися, доки зовсім не відійшло і не 
сховалося за суцільною темрявою.

У словах її була якась така велика енергія, що прокинувся. 
В бараці було темно, хоч в око стрель. А перед його зором довго 
стояло усміхнене Наталчине любе обличчя і дзвеніли у вухах її 
слова. Поступово воно втрачало чіткі обриси, а натомість виникала 
картина похорону в селі і тих кількох попередніх зустрічей, в яких 
спалахнуло їхнє кохання і розгорялося з такою яскравою силою аж 
до раптової смерти.

Після цього сну Арсен відчув над собою якусь могутню силу, що 
штовхала його до потойбіччя, і став пручатися. Відчув, що не хоче 
залишатися на самоті й почав шукати частіших зустрічей з людьми.



Ні, не просто з в’язнями. їх багато і вони всюди. Від них хочеться 
кудись подітися, сховатися від їхніх очей. Шукав зустрічей з осо
бами, в душах яких знаходив розуміння і співчуття. Один з них — 
Степан Кравчук. Власне, він був найближчий. Мав цей чоловік 
дуже добру душу, умів уважно слухати іншого і близько до серця 
брати його горе. З ним легшало на серці. Степан ніколи не викори
стає проти тебе інтимне, яке йому довіриш. Він, бувало, жартував і 
кепкував над собою і над іншими, але без зла і без приниження 
іншої людини. У нього не було жодного бажання... та що там ба
жання! Просто не вмів дошкуляти іншому. Біля нього відчуваєте, 
що лине добра енергія, хочеться бути поруч. Тож Арсен і зачастив 
до Кравчука. Небагато за весь період ув’язнення Арсен зустрічав 
людей, з якими міг говорити так щиро, як зі Степаном Кравчуком. 
І той відповідав взаємністю. Обоє мали ще одну особливість, що 
зближувала як спільна таємниця: обидва були незаймані. їм не
зручно було признаватися в цьому перед і н ш и м и  в ’я з н я м и , бо вже 
давно досягнули того віку, коли годилося б мати дітей і готувати їх 
до школи, а вони ще не й пізнали справжнього щастя кохання. Між 
собою про це говорили вільно.

У час підпільної боротьби керівництво ОУН та командири УПА 
суворо забороняли випадкові статеві взаємини, бо жінок легкої по
ведінки чекісти використовували в боротьбі проти підпілля. їх за
кидали до повстанців, як розвідниць, їхніми руками, бувало, підси
пали до їжі хімічні речовини, що паралізували руки і ноги, щоб 
захопити живими в полон, таких жінок часом зумисне заражали 
венеричними хворобами, аби ті передавали їх повстанцям. Вене
рично заражений повстанець не признавався бойовим друзям, кру
тився, вертівся, мучився, нарешті, шукав спосіб відлучитися від 
бойових побратимів і шукати лікаря. На такі хвороби своїх лікарів 
практично не було, і він змушений був шукати серед офіційної дер
жавної медицини. Це, як правило, допомагало змусити повстанця 
до зради. Іноді повстанець, зрозумівши, що має венеричну хворо
бу, сам стрілявся. Через те, що стрілялось менше, а зраджувало 
більше, керівництво ОУН — УПА і дозволяло низовим провідни
кам і командирам розстрілювати хворих. Страту вирішував і здійсню
вав рій чи боївка, в якій був повстанець.

Суворість національно-визвольної війни вимагала суворої дис
ципліни. І абсолютна більшість повстанців утримувалася від ви
падкових статевих взаємин. Через це багато молодих хлопців, па



рубків потрапляли до рук чекістів раніше, ніж устигли пізнати смак 
статевого акту. У час війни їхня стриманість була свідомою жертов
ністю задля успіху національно-визвольної боротьби. На тлі пос
тійного ризику життям статева стриманість не здавалася помітною 
жертвою. Та минув час, боротьба ущухла, багато хто опинився в 
концтаборі, і колишня стриманість, і теперішня чоловіча недотор
каність перетворилася в щось таке, чим жоден повстанець не хотів 
хвалитися. І Арсен шукав розради у Степановій моральній підтримці 
та ще кількох душевних в’язнів. Казав собі: звільнюся, знайду доб
ру жінку й заживу нормальним життям.

Якось я, повечерявши, вийшов з їдальні й попростував до свого 
барака. Перед бараком мене наздоганяють Кравчук зі Склярем і 
пропонують прогулятися.

— Зараз покладу горнятко й ложку і вийду, — погодився.
— Якщо панство не проти, — почав Кравчук, — то я запропону

вав би стежку за лікарнею. Може, там тепер нікого немає і нам би 
ніхто не заважав.

— Левку, — звернувся Степан, — скоро Арсенові надійде термін 
на отримання пакунка з харчами, а надсилати нікому. Чи не змо
жеш написати своїм рідним, щоб надіслали?

— Звичайно, зможу, — відповів я.
— Я, власне кажучи, — мовив Арсен, — міг би оплатити паку

нок. Біда тільки в тому, що влада не дозволяє в’язням переказува
ти гроші чужим людям.

— Нічого, — відповідаю, — якось родичі зберуться на вісім кіло
грамів добрих харчів. Коли це треба зробити? — питаю Арсена.

— З двадцятого числа наступного місяця.
— Гаразд. В цьому місяці я ще не скористався правом на лист і 

завтра напишу про це дружині або рідним.
— Власне оце, — каже Степан, — і хотів з ’ясувати, а тепер, 

якщо ви не заперечуватимете, вас покину, бо маю зустрітися з ли
товцем Янаускасом.

Ми з Арсеном не стали утримувати Кравчука, і той пішов.
— Що б ви, Арсене, хотіли отримати в пакунку?
— Пане Левку, я не буду перебірливим, а по-друге, знаю, що 

зібрати вісім кілограмів сала, масла, меду — це вельми дорого. Для 
сільської сім’ї це означає відправити, либонь, весь запас сала. Мед 
загалом вельми дорогий. Тобто я вам кажу: хай присилають те, що їм 
легше зібрати і що не становитиме для них великих витрат.
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— А ви не думаете, що маете право від людей, за свободу і 
добробут яких ви тут сидите, на справедливу матеріальну компен
сацію?

— Коли б мав змогу звернутися до всього українського народу, 
міг би попросити в нього такої компенсації, але зараз мова йде не 
про весь український народ, а про конкретну сім’ю. Ця конкретна 
сім’я може мені відповісти, що мене не посилала в підпілля і в 
тюрму. А щодо вашої сім’ї, то вже має вас на своїй шиї. Думаю, що 
для неї цього досить. Отже, якщо пришлють щось ще й мені, це 
буде надмірна жертовність. Буду дякувати, але вимагати й переби
рати, що надсилати, а що не надсилати — на це не маю права.

— Дякую, Арсене, за скромність і безкорисливу самовідданість 
Україні. Але ми побратими по боротьбі і маємо допомагати один 
одному чим можемо.

— Левку, давайте перейдемо до нашої теми, наприклад, про 
смерть: вам доводилося бачити, як убивають людину і як вона по
мирає?

— Доводилося. 1942 року німці в Городні зібрали всіх жидів 
нашого райцентру, пригнали до тюрми, поставили перед тюремною 
стіною і стріляли в них з гвинтівок залпами. Жиди були і старі й 
діти, і чоловіки й жінки. Кілька дівок перед розстрілом репетува
ли, кільки хлипали, а більшість стояли мовчки. Коли в них влуча
ли кулі, вони згиналися й присідали і так звалювалися на землю. 
Криків від болю майже не було. Німці стріляли залп за залпом і 
поранених чергова куля швидко добивала. Мені тоді було чотир
надцять років. Я не знав, що таке життя і що таке смерть, тому 
дивився на розстріл без жодного страху. Я не бажав їм смерти і в 
душі не захищав. Сприймав як об’єктивну подію.

Другу смерть я бачив опосередковано. Це було в Австрії у час 
військових маневрів. Мій друг Прокопенко на автомобілі Форд-6 
віз взвод солдатів і комплект телефонного обладнання. Я був також 
шофером і вів своє авто услід за ним. У моєму кузові сиділо десять 
осіб і було більше ніж у нього телефонного причандалля. Саме — 
початок весни. Земля трохи покрита снігом. Терен гористий, доро
га покручена і слизька. На повороті під колесо форда втрапив ка
мінець, і авто перекинулося догори колесами. Я встиг загальмувати 
і зупинити свою машину. Прокопенко виліз із кабіни, бачить — з 
під дощок кузова стирчать ноги й руки солдат. Стогін. Крик. Він
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скочив до кабіни, витягнув з петель карабін, заладнав набій, навів 
цівку собі в борлак і великим пальцем правої ноги натиснув на 
спусковий гачок. Постріл. Куля знесла задню частину черепа, а 
мозок рознесло вусібіч. Солдати, яких я віз, гуртом повернули ку
зов і звільнили всіх постраждалих. Усі п’ятнадцять чоловік були 
живі. Кому поламало руку, кому ногу, кому — по парі ребер, але 
жоден не помер. А Прокопенко лежав на мокрому снігу. І страшно 
було дшЛітися на порожнє місце, де хвилину тому була потилиця 
живої людини. І мені надзвичайно жаль, що я, кинувшись стрімго
лов до нього, не встиг вибити карабіна з його рук.

Третій випадок також пов’язаний з автомобілем. У Нахічевані 
мій друг Петро перевернувся на американському Віллюсі, борт Віллю- 
са поламав йому кілька ребер і так притиснув печінку, що вона в 
кількох місцях тріснула. Петро втратив свідомість. Ми витягнули 
його з-під авта і непритомного принесли до казарми. Потім відвезли 
до шпиталю. Так не прийшовши до свідомости, він і помер.

— Мені довелося більше бачити, — каже Арсен. — Все пов’яза
не зі зброєю. І чомусь складалося враження, що смерть лякає, доки 
вона десь, а не тут. Коли вона десь, то лякає її прихід, а коли вона 
тут, то здається все вельми просто. Куля протинає тіло і людина 
втрачає свідомість. Вона вже не відчуває болю. І весь перехід з 
цього світу в потойбічний видається таким простим і натуральним! 
Немає ніякої містики. І нічого не жаль, бо всі справи, які нам суди
лося зробити на землі, вже зроблені. Більше нічого робити тут. А з 
іншого боку, хто сказав, що після смерти для людини настає щось 
погане? Може, зовсім не так? Може, душа, вийшовши з тіла, по
трапляє в кращий світ, і таким чином, на людину в загробному 
царстві чекає значно краще життя? Чого не припускати, що загроб
ний світ буде духовний і настільки кращий, наскільки моя глибока 
чиста любов до Наталки піднесеніша психічно і душевно витонче- 
ніша й багатша від простої фізіологічної насолоди двох осіб різної 
статі? Я бачив кілька повстанців у момент смерти. Коли вже їхні 
серця зупинялися, і, мабуть, їхні очі вже зазирнули за краєчок 
іншого світу, ні в кого з них в очах не було страху. Навпаки, їхній 
останній живий вид випромінював задоволення і якесь глибоке про
світлення.

— Арсене, я глибоко переконаний в існуванні Творця. І я знаю, 
що своєю суттю він наповнює все навколо нас. І що він становить 
силу добру. Над людською боротьбою добра зі злом є вищий суддя,
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який стоїть на боці добра. Він дає людям свободу волі, отже, прямо 
не зупиняє зло, але все ж добро в людях цінить вище. Тому, коли 
помирає зла людина, вона тяжко помирає. Я знаю з розповідей 
батька й матері, що в селі дехто помирав упродовж трьох діб. Люди 
не покаялися в гріхах і їх не пускали в той інший, кращий світ. 
Вони кричали і пручалися, наводили жах на сусідів і майже все 
село. Смерть штовхала їх до іншого світу, а там їх не хотіли при
ймати й виштовхували назад. І мучилася людина між двох сил, аж 
доки за два-три дні геть-чисто втрачала сили і, нарешті, впокоюва
лась. І всі ці дні усе село молилося Богу і просило собі спокою і 
спокою тій нещасній людині.

Друже Арсене, ти ж бачив смерть людей, що помирали за най- 
святіший ідеял — таким людям і смерть легка і не страшно їм пере
ступити з цього в інший світ.

— Може, й так. У всякому разі їхні душі не роз’їдала заздрість, 
як ржа залізо. Вони хотіли іншим добра, цілій нації бажали добра, 
і всі інші згадують їх добрим словом і вдячністю, — сказав Арсен.

— Левку, ви свіжий чоловік у таборі, може, на ваше спостереж
ливе око впала якась свіжа думка, щоб його можна було доброго 
зробити для України в цих умовах?

— Арсене, ти не думав про втечу? Коли б втекло звідси п ’ять- 
десять чоловік, то можна було б організувати боївку і продовжити 
боротьбу проти окупантів?

— Я бачив чимало спроб, одначе успішних не було. Навіть і 
тоді, коли людям вдавалось вийти за межі концтабірних поселень і 
влитися в середовище совітських людей, і тоді їх скоро виловлюва
ли. Загалом ця думка завжди тривожила мене. Я часом повертаюся 
до неї і починаю обдумувати і ніби вже складати план, але поки що 
кожного разу якийсь аргумент виявляється нездоланним і зупиняє 
волю діяти, і я знову переходжу до обдумування.

— На жаль, я добре розумію безперспективність збройної бо
ротьби в теперішніх історичних умовах. Минув час збройної бо
ротьби. Якщо тепер братися за зброю, то треба зразу розуміти, 
що привернути людей до збройної боротьби неможливо. Суб’єктив
на готовність воювати п ’ятьох-десятьох націоналістів — це вихід 
для таких людей, як ми, з величезними строками ув’язнення по
переду, бо як п’ятнадцять років тліти, то краще спалахнути яск
равим світлом та й погаснути. Такий спалах не перетвориться у



збройне повстання. Відчайдушність кількох осіб — не той чин
ник, який може розпалити суспільну пожежу. Але таким людям, 
як ми, з величезними строками ув’язнення — це вихід. Проблема 
лише в тому, як це зробити, щоб не продовжити і без того вже 
довгу вервечку невдач?

— Дивіться, Левку, яка тут охорона: за кожним із чесних націо
налістів чекісти призначили слідкувати по кілька сексотів. Один 
спостерігає в бараці, другий, коли ходите по житловій зоні, третій — 
в робочій зоні на місці роботи, четвертий — куди в робочій зоні 
ходите — одне слово, нас ніколи не випускають з-під нагляду.

Друга система охорони: загорожа з колючого дроту, вогнева сму
га, високий паркан з кількома рядами колючого дроту зверху, вздовж 
зовнішнього боку паркану широка смуга стальної канителі з пруж
ного стального дроту різної товщини, на кутках зони вежі з озброє
ними солдатамн-вартовими. Ці смуги освітлені. На вежах є про
жектори, які можуть спрямувати солдатів вздовж смуг. У солдат є 
ракетниці, і в разі групового нападу на вежу чи смугу, вартовий 
ракетою підіймає на сполох всю збройну охорону — тих, хто на 
варті і тих, хто живе поблизу. Є радіозв’язок (в додаток до теле
фонного) з управлінням Дубравної ВТК.

Третя система охорони: цивільне населення ближніх сіл, найня
те чекістами собі на допомогу, і в разі, якщо хтось із цих селян 
побачить незнайому людину, він зобов’язаний негайно повідомляти 
своїм зверхникам. Не треба думати, що ця система працює менш 
ефективно, ніж перша. Чекісти надресирували цю місцеву мордву 
доволі добре.

Четверта система зовсім інша — це ціла комуністична тоталітар
на поліцейська система. В разі втечі в ’язнів за межі концтабірних 
поселень, влада оголошує всесоюзний розшук: розсилає до можли
вих місць появи втікача вказівки чекістам і міліції слідкувати, роз
силають фотокартки до міліції, що охороняє авто- і залізничні вок
зали, аеропорти тощо. Система прописки паспортів громадян у цьому 
вельми їм допомагає. Всесоюзний розшук триває шість місяців. Ці 
шість місяців важко пережити. І втікачі, яким удавалося вислизну
ти за межі концтаборів, як зазвичай, за ці місяці потрапляли знов 
до рук влади.

— Ви знаєте випадки, — питаю я, — коли б в’язні втікали і їх 
більше не повернули в концтабір?
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— Знаю. Такі випадки бували. Бували на Колимі, на Єнісеї, на 
золотих копальнях Лени. Але ніхто не знає, чи їм удалося добути 
паспорти на інші прізвища, поселитись, влаштуватися до праці чи 
якось ще легалізуватися і доживати віку, чи вони загинули в до
розі. Вам, мабуть, уже розповідали, як на Колимі загін в’язнів 
понад 100 осіб роззброїв конвой і зі зброєю рушив до Берингової 
протоки, як їх знайшли літаками і з повітря всіх розстріляли. Може, 
не всіх? Може, хтось уцілів? Може, комусь удалося добратися до 
цивілізованої землі? Напевно розповідали вам про успішну втечу 
групи в’язнів і нашого людоїда, що рушила в бік Афганістану і чим 
все закінчилось?

— Так, — відповів я, — розповідали. Треба буде колись окремо 
про кожен такий епізод розпитати в подробицях.

2. Розстріл на дроті

У 1958-1961 роках в самій Сосновській зоні в’язні ходили на 
вечерю до їдальні, хто як хотів. Коло штабу був підвішений до 
стовпа стальний балон. Черговий мент брав шворінь і бив по ньому. 
Балон гудів на всю житлову зону. За тим, коли і як мент бив по 
балону, в’язні знали, що означає сигнал: побудку, шикування по 
загонах для вранішньої перевірки, снідання, до праці, вечірня пе
ревірка, до сну чи на сполох для загального збору. Після сигналу 
“до праці” в’язні виходили з бараків і по одному, по два чи юрмою 
йшли до прохідної вахти, де за обліковими картками, що на вахті 
були заведені на кожного в’язня, їх пропускали до робочої зони і 
назад. За сигналом “вечеря” в’язні брали з собою горнятка й лож
ки, а хтось пляшку з олією, щоб змастити кашу, і йшли хто з ким 
до їдальні.

Як уже згадувалося, з кінця 1961 року почали помаленьку за
гвинчувати гайки і за 1962 рік привчили ходити бригадами: брига
дою в їдальню, з їдальні, в кіно, до праці і з праці. Коли хтось 
запізнювався, наприклад вийти з їдальні, щоб іти до барака, то 
бурчала вся бригада. Водив мент, але часто він доручав це робити 
шниреві, а черговий офіцер здійснював загальний нагляд і вносив у 
цей рух більший авторитет влади й більшу суворість.

У Скляра боліли зуби, він швидко не міг їсти, коли вже вся 
бригада вийшла з їдальні, він ще дожовував хліб. Всі це знали і зі



співчуттям спокійно чекали. Тим часом старшина Карпов вислов
лював невдоволення:

— І чого він там бариться! Примушує всю бригаду чекати!
— Зуб розболівся в нього, — зауважив Онищук.
— Зуб... Подумаєш, велике діло зуб, — продовжував Карпов, — 

не можна затримувати всіх.
Тим часом з дверей вийшов Скляр, на ходу дожовуючи хліб, і 

став у задній ряд.
— Бригадо, до житлового барака кроком руш! — скомандував 

Карпов. І до Скляра: — Ти що так затримуєш бригаду? Через тебе 
тут змушені всі стояти!

— Ви що “тикаєте”? Я що з вами разом свині пас чи що? — 
кинув гостро Скляр.

— Велике цабе знайшлося!..
— Не велике цабе, а виконуйте ваші ж правила!
— Ви чого затримуєте всю бригаду? Вся бригада змушена вас 

чекати, — правив своєї Карпов.
— Так не треба було чекати. Вели б без мене людей до барака, а 

я б потім прийшов сам, — не здавався Скляр.
— Самому не можна ходити.
— В’язні знають, що я швидше їсти не міг і не ремствують, а ви 

чіпляєтеся.
— Ви завжди знаходите причину порушувати режим, — не зда

вався Карпов. — Я вас добре знаю. У вас то черевик порвався, то 
вас із друзів хтось затримав, а тепер зуб заболів.

— А ви, — відповів Скляр, — не можете, щоб не присікатися. 
За всяку дрібницю чіпляєтеся, щоб допекти.

— Я не чіпляюся. Я слідкую, щоб ви не нехтували вимогами 
правил внутрішнього розпорядку.

— Ну що ти, старшино, пристав до Скляра, — втрутився Они
щук, — ти ж знаєш, що у нього болять зуби і він не міг так швидко 
повечеряти, як ми.

— Ти дивись, — оторопів Карпов, — знайшовся захисник! Ви 
хочете, щоб життя в зоні було краще, як за зоною. Не вийде! По
літика партії тепер інша: затиснути ворогів радянської влади, щоб 
аж пищали! Попереду у нас ще багато можливостей, як це зробити. 
Он під куфайкою у Скляра цивільний светр. Він його навіть не 
дуже ховає. Не довго поносить. Скоро здійме!
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— Тільки я, — питає Скляр, — чи познімаєте і в стукачів?
— Я робитиму, як накаже начальник табору.
— Але ж має бути бодай якась справедливість: закон, який би 

він не був, навіть такий, як ваші незаконні правила внутрішнього 
розпорядку, має бути для всіх однаковий.

— Ну, не може адміністрація виправно-трудової колонії стави
тися однаково до тих, хто не виконує норму виробітку і, як напри
клад ви, Скляр, що взагалі не хочете працювати.

— Ми є політичні в’язні, — пояснює Арсен, — і сидимо за ідею, 
а не за дармоїдство.

— У Совітському Союзі немає політичних в’язнів, у нас сидять 
злочинці.

— Це ваше лукавство називати чорне білим і біле — чорним, а 
примус і рабство назрівати свободою.

— Скляр, неправда, — не вгавав Карпов. — Усі держави дер
жаться на примусі. А як же без нього? Без примусу кожен робив 
би, що заманеться. Та так би все суспільство розвалилося, бо хто ж 
би захотів сам робити те, що тепер робить з примусу? Тільки при
мус вносить у суспільство лад.

— Але ж, — каже Арсен, — примус робить людину нещасною.
— Сама людина зробила б себе ще більш нещасною, бо постави

ла б себе віч-на-віч з дикою неорганізованою природою.
— Це ваша дика азіатчина, що не має зеленого поняття про 

свободу особи і життя без начальницького батога.
— Ви багато знаєте.
— Стільки, скільки треба.
— Та не ви мене, а я вас ганяю.
— Вас зверху ганяють і нацьковують на нас, як собак: “Куси, 

куси його!” Ось ви кидаєтеся на нас і гарчите.
— То я собака?! — закричав Карпов.
— Так, собака! — закричав у відповідь Скляр. — Бо не маєш 

своєї волі, а дієш за нацьковуванням зверху.
Тим часом підійшли до барака, і в ’язні розійшлись.
— Днювальний! — гукнув Карпов до шниря Лобова.
— Слухаюсь, громадянине старшина! — відповів Лобов.
— Ключ від кабінету начальника загону в тебе?
— Так, у мене.
— Відчини мені кабінет і сам вийди.
І до Скляра:
— Заходьте!
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Скляр зайшов.
— Викладайте все з кишень на стіл. Роззувайтеся і роздягайтеся.
Перепалка все розгоралася. Розігралася ціла сцена.
Скляр:
— Старшина, мене сьогодні на роботі вже двічі шмонали, і ви на 

цьому тижні вже другий раз — чи не забагато?!
— Шмонатнмемо стільки, скільки буде потрібно, — у відповідь 

Карпов.
Скляр:
— Повинна бути підстава — підозріння, що я щось заборонене 

маю.
— А в мене є підозріння.
— Але ж я не давав підстав, — сердито заперечив Скляр.
— У мене виник сумнів, чи не маєте ви щось заборонене.
Скляр, роззуваючись, каже:
— Шмон принижує людину. Коли в ’язень дає підставу, тоді 

змушений терпіти приниження, а ви приннжуєте без жодних підстав.
— Швидше здіймайте одяг, в тому числі й труси.
— Хочете заглянути в сраку?
— Мовчати! Піднять мошну! Повернутися! Присісти! Встати! 

Повернутися! Підняти руки над головою! Можете вдягатися! — 
гарчав Карпов.

— Яка все-таки ти, Карпов, мерзота і садюга! Ти такий радий, 
що завдав мені приниження!

— Замовчи! — заволав Карпов. — Я напишу доповідну началь
нику, і ти попадеш в шізо.

— Та наплював я на твоє шізо і на тебе разом з ним! Надумав 
чим лякати! — відрубав Скляр і вийшов з кабінету.

Карпов написав рапорт, але начальник колонії Коломнтцев пе
ред тим, як зреагувати на рапорт старшини, захотів побалакати зі 
Склярем і викликав його до себе. Арсен постукав у двері, відчи
нив і каже:

— Моє прізвище Скляр. Ви мене викликали?
— Так, викликав. А чого ви не здоровкаєтесь?
— Не хочу лукавити: я вам не бажаю здоров’я, як і ви мені.
— Чого ви так? Я особисто вам не бажаю зла.
— Ви особисто здійснюєте режим, розрахований на знищення 

українців.
— Не українців, а українських буржуазних націоналістів, що 

борються проти радянської влади.
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— Назвіть мені з усієї зони хоч одного українського буржуя. 
Таких немає. Ви душите українців, що виступили за вихід України 
з-під влади Москви.

— Такого виходу хочуть не українці, а жменька одщепенців та 
німецька агентура в особах Бандери, Стецька та ще десятка гітле
рівських посіпак. Я трохи познайомився з вашою справою. Ви вою
вали зі зброєю в руках проти нашої народної влади. Ви думали, що 
боретеся за самостійність України. Ви й не знали, що вище керів
ництво ОУН і УПА — це давні агенти гітлерівської Німеччини. 
Вас просто обдурили: на вашій крові в Україні і на ваших муках у 
концтаборах вони просто заробляють собі політичні дивіденди та 
сите життя в Німеччині та Америці. Я знаю: багато з ваших украї
нських націоналістів так засліплені вузьколобим націоналізмом, що 
готові померти в надії, що їм поставлять пам’ятника за їхню 
впертість. Марно сподіваються. Пам’ятника їм ніхто не поставить. 
Вони вже по п’ятнадцять років під нашим керівництвом будують 
комунізм. Це хіба комуністична партія їм мала б поставити пам’ят
ники за те, що в тих барачних умовах і на таких харчах вони стільки 
вклали праці в розвиток соціялістичної економіки. Але наша партія 
не поставить, бо ж ви запеклі вороги. Того вам призначили долю 
таку, яку потрібно: за життя — праця, після смерті — забуття. На 
ваших могилах немає прізвищ. Там тільки номери справ. Справи 
партія час від часу чистить. Не того, що ми боїмося, щоб до них не 
заглянув хтось чужий. Такого ми не боїмося. Наша влада міцна. 
Сфера поширення у світі соціялістичних ідей постійно розширюється 
і розширюються наші комуністичні впливи на всі світові справи, 
отже, наша справа перемагає, а ваша безнадійно програшна. А справи 
чистить партія для того, щоб зменшити кількість непотрібних па
перів в архівах. І з другого боку, коли людина померла, її спочатку 
пам’ятають багато — вся зона і десь там на волі близькі родичі. 
Через п’ять років її згадують рідко. Через десять років згадують 
лише вряди-годи, а через двадцять — за нею практично вже й слід 
простиг. Якщо ж так, то навіщо ж зберігати справи? Немає людини 
серед живих, немає в пам’яті людській, то навіщо зберігати її в 
архівних паперах? Не потрібно. Таке майбутнє чекає на всіх украї
нських націоналістів-фанатиків.

Скляр:
— Дякую за відвертість.
— А чого б мені і не бути відвертим з вами? Адже, щоб ви не 

думали, воно залишається тільки плодом вашої думки і ніяк не реалі-
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зується в ділах. А щоб ви ділом нам не шкодили, ми всіх таких, як 
ви, тотально контролюємо і ви не можете зробити нічого, про що б 
адміністрація не знала. Ви ж знаєте, що більшість в’язнів колонії 
відмовилися від боротьби супроти радянської влади і тепер радо 
допомагають нам її зміцнювати. Ви добре розумієте, що це озна
чає, — продовжував Коломитцев.

Скляр:
— Ще раз дякую за відвертість.
— Це тому, що ваша реакція для мене не має жодного значення. 

Уявіть собі, що ви зловили мишу в клітку. Чи ви будете її сороми
тися, чи якось інакше враховувати її ставлення до вас? Ясно, що ні. 
Бо ви господар клітки і тільки від вас залежить миша, тому вам 
абсолютно байдуже, що вона там собі думає і як стрибає. Вона для 
вас — нуль. І ви поводитеся в її присутності так, наче її немає, — 
навчав Коломитцев.

Скляр:
— Ви мене принижуєте.
— Ну, як може миша принизити, — продовжував Коломитцев, — 

господаря клітки? До того ж ви, звісна річ, знаєте, що впродовж 
моєї розмови з вами за вами спостерігає один із моїх добрих пра
порщиків і тому, коли б вам і прийшла дурна думка, то здійснити її 
ви б не змогли, як зрештою, не зможете реалізувати всі інші ваші 
дурні думки. У взаєминах в’язня з владою є тільки один варіянт 
розумної поведінки — визнати силу влади і перейти на її бік. Цей 
варіянт дає життя, всякий інший веде в’язня в тупик.

Мабуть, Коломитцев натиснув під столом сигнальну кнопку, бо 
без стуку двері відчинилися і на порозі став високий низьколобий 
прапорщик. Він нічого не вимовив, але вигляд його промовив Ко- 
ломитцеву готовність до виконання будь-якого наказу.

— Коли ви останній раз сиділи в бурі? — звернувся Коломитцев 
до Скляра.

— Три місяці тому.
— Що, це вже давно? Скучили за камерою?
Скляр промовчав. І Коломитцев продовжив:
— Почекай, — кинув Коломитцев прапорщику і продовжив гово

рити до Скляра: — Рапорт старшини Карпова я відкладаю на потім. 
Якщо у ближчий час порушите режим, то дам подвійний термін шізо. 
Слухати ваші заперечення, звинувачення чи пояснення з приводу 
всього того, що я сказав, не вважаю за потрібне. Ідіть і добре поду
майте. Прапорщик, виведіть Скляра зі штабу і нехай іде, куди хоче.



— Слухаюсь! — мовив прапорщик і пішов услід за Склярем на 
вихід зі штабу.

У голові Скляра яскравою кінострічкою пробігали слова Коло- 
митцева. І що більше він думав над ними, то все далі відходили 
окремі закиди і все яскравіше вимальовувалася добре продумана 
структура промови, цинічно відвертої, жорстоко антиукраїнської і 
безжальної до окремої людини.

Що б ного придумати? Знайшов Степана Кравчука, переказав 
йому всю розмову з Коломитцевим і каже:

— А що, як зарізати начальника зони полковника Коломитцева? 
За нього, курва його мать, розстріляють, але ж не дурно!

— Думаю, що криворотий Агєєв буде вельми радий, бо кого ж 
як не його поставлять на місце Коломитцева. А тепер скажи, Арсе
не, чи буде майор Агєєв кращий для в ’язнів за Коломитцева?

— Не буде!
— Так, не буде. Буде гірший, бо ж дістане можливість мстити 

нашнм повстанцям. Кожного ранку, голячись, він дивиться в дзер
кало на свою покалічену пику і проклинає повстанців. І кожного 
ранку діставатиме стимул до помсти. Тепер він підлеглий і змуше
ний стримуватися, а хто його стримуватиме, коли стане начальни
ком? Ніхто!

— Отож, — сумно зітхнув Арсен, — навіть убити начальника — 
не вихід, бо не вигідно. Де ж вихід? Що, виходу немає?

За пару днів знову підійшов до мене і відновив ніби перервану 
розмову про слова Коломитцева. Я намагався представити ту роз
мову як таку собі звичайну буденну політіїко-виховну вправу вели
кого начальника, який час від часу вважає за необхідне особисто 
проводити виховні бесіди з в’язнями. Гадаю, що це йому треба для 
звітів. Скляра не дуже заспокоювали мої міркування. Він замовк.

— Авжеж, піду, — раптом обізвався вголос, ніби стрепенувшись 
від сну.

— Ти щось кажеш? — питаю.
— Та нічого, нічого.
Я здогадався, що Арсен вів якийсь діалог сам з собою і не став 

йому докучати запитаннями.
— Нічого, Левку, це я так. Трохи задумався. Яка задуха в цьо

му світі! Як все звузилося! І в які тісні рамки загнало людину! Для 
життя не лишили простору. І здається, що рабська покірність ви



гідна навіть своїм. О, ні, ні! Я цього прийняти не можу! Тобто я не 
можу цього більше терпіти! Я прорву коло заборон!

Скляр наче не помічав мене. І говорив наче не зі мною, а з 
кимось далеким, може, абстрактним. І не перебивав його, а лишень 
вслухався в діалог Арсена з кимось невидимим. Потім поволеньки 
став відставати й відставати і непомітно залишив його на самоті з 
собою.

Я ще чув, як він продовжував:
— Я вистрибну з обруча цих всіх “не можна”, “не вигідно”, “не 

час”, “ще буде час”... Мана це все. Це слабкість моїх побратимів і 
їхня самоомана. Є українська вічність. І вона потребує жертв. Без 
жертв не буває свободи. Смиренність гасить свободу. І коли вони 
бояться приносити жертви, вони знецінюють свободу, бо роблять її 
нікому не потрібною. Інтереси свободи України вони поволі, може, 
навіть непомітно для самих себе, підмінили інтересами своїх родин, 
а в інтересах їхніх родин залишатися живим, повернутися до їхніх 
хат і зосередити всі сили на своєму маленькому родинному госпо
дарстві. Велика ідея витатиме над ними високо-високо і зовсім не 
заважатиме їм порпатися в городі і дбати про своє маленьке сімей
не кубельце.

Біля барака хтось гукнув Арсена. Він відгукнувся і побачив у 
бараці звичайне в ’язенське життя. Ніхто там нині не думав про 
небо. І Арсенові здалося, ніби він спустився до цих знайомих в’язнів 
у це приземлене буденне товариство. Звідкілясь зверху — такий 
недоречний зі своїми високими мріями. Добре, що вони не підозрю
ють про його настрій, а зовні він такий самий, як і всі вони.

За пару днів Кравчук зустрів мене і питає про настрій Скляра.
— Він якийсь дуже зосереджений на своїх думках, — почав я. 

І настрій у нього не просто невеселий — від нього віє трагізмом. 
Скажи, Степане, відколи ним опанував цей настрій?

— Знаєш, Левку, у кожного бувають періоди журби. Героїчне 
місце у національно-визвольній боротьбі підносить людину на рівень 
національного оптимізму, але не можеш перебувати постійно у оп
тимістичному настрої, коли що не день, опиняєшся ось у цих зеків- 
ських умовах, коли у неділю і будень носиш чорну куфайку і на 
голові чортвіть-батька знає що: і не військова пілотка, і не жидівсь
ка ярмулка, а щось таке, що обличчя кожного зека робить смішним 
чи дурним, або клоунським. Суперечність між високим призначен-



ням і оцим нікчемним і принизливим життям і викликає час від 
часу журбу. Може, і в Скляра це той період.

— А ти не думаєш, що в його душі тепер щось глибше, драма
тичніше?

— Може бути, хоча навряд.
— А коли на зека находить не просто дводенна журба, а щось 

значно глибше, у який бік воно розвивається: у бік зради, чи в бік 
втечі?

— Знаєш, Левку, людей, що йдуть на крайнощі на ділі, а не на 
словах, зовсім мало, либонь, менше одного відсотка. Переважно 
пожуриться-посумує-потужить день-два-три та й повертається до 
бадьорого ділового настрою. Може, так буде і зі Склярем.

— Степане, розваж його тугу. Походи з ним, розкажи, що його 
чекає не тільки Україна, а й багато жінок, що нудять світом без 
чоловіків. Серед них він знайде собі з доброю душею і роботящими 
руками. Я знаю, що ні ти, ні я не вміємо дивитися на життя як на 
сценічну гру, яка не варта того, щоб у ній бачити щось серйозне і 
тяжко переживати. Але спробуй вдатися до грайливого й пустотли
вого тону, зобрази роль людини, яка не задумуючись глибоко, йде 
по життю, весело граючи комедію людського життя.

— Пане Левку, не вийде така п ’єса щодо Скляра. Він — люди
на, яка серйозно сприймає життя і свою життєву місію ставить вельми 
високо. Грайливий тон не для його вдачі. Тобто він може будь-що 
переводити в жарт, та жарт же — хвилевий настрій. Він неспро
можний зачепити людську душу глибше.

— Якщо не можна життя представити як несерйозну сценічну 
гру, тоді спробуй вдатися до зображення середньовічного лицарсь- 
ки-залихвацького ставлення до життя, як до такого, яке має сенс 
лише доти, доки є можливість картинно ризикувати життям. Ли
царі шукали нагоди виявити свою сміливість, шляхетність, відданість 
лицарському обов’язку. Не велика ідея їх штовхала на герць, а 
потреба показати свою сміливість та легку гру життям. Відроди ці 
лицарські образи в уяві Скляра і скажи, що життя зберігає місце 
для його лицарського подвигу — хай лишень має терпець почекати.

— Я спробую, — кинув Кравчук.
Ми попрощалися. Та я все ще думав про Скляра: навряд чи 

допоможе йому Кравчук. А може, й допоможе — все залежить від 
космічної хвилі: удасться поєднати Скляреву на Кравчукову опти-
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містичну, то повернеться оптимізм, а не вдасться, то й піде Скляр 
у інший світ. Його доля — це ота космічна воля, що несе людину 
вперед у своїх обіймах. Може, вона не однозначна і тому, либонь, 
Кравчукове завдання має сенс.

Скляр закінчив робочу зміну, помився, і вийшов із тартаку.
Хвиля смердючого повітря огорнула його полізла в очі рот і 

ніс — це ацетоновий лак з фарбувального цеху. Вентилятор ви
смоктує цей сморід з фарбувальної камери, але вітер часто підхо
пить його з комина і, замість нести вверх і далі за зону, шугане 
вниз і розвіє по долу робочої зони, оповиваючи слюсарів, елект
риків, верстатників — працівників сусіднього цеху.

Скляр заплющив очі на хвильку, щоб захистити їх від їдучого 
смороду і уповільнив ходу. Прецінь, він думав про те, що рабська 
праця висмоктувала й висмоктує його сили. Мине п’ять-десять років 
і він просто не буде здатен носити зброю. Руки тремтітимуть, як 
тремтять у п ’ятдесятирічних повстанців. Такими пальцями не мож
на спустити спускового гачка карабіна плавно й рівненько, отже, не 
можна влучно стріляти. Лаки, фарбн, кислоти зіпсують очі. І, ли
бонь, подумає: “Як у Л ук’яненка, в якого прес гарячого склеюван
ня казеїновим клеєм з якоюсь ще там заразою за два місяці роботи 
зіпсував зір до мінус трьох. Смішно дивитися, як він на інший 
кінець стадіону махає рукою привітання не тому, кому треба, або 
проходить повз друзів, не привітавшись. Хіба з таким зором можна 
брати карабіна до рук?!”

* * *

Осіння прохолодна ніч. Опалювальний сезон ще не настав і в 
бараці холоднувато. Я підтягнув комір ближче до бороди і на тон
ку байкову ковдру накинув куфайку. її не вистачало: натягнеш на 
плечі — ноги мерзнуть, потягнеш на ноги — плечі мерзнуть. З 
другої половини ночі в бараці стає тепліше — в’язні надихають. 
Проснувся, щоб перевернутися на правий бік і перетягнути куфай
ку з плечей на коліна, коли повітря розрізала гостра автоматична 
черга і чорні нічні вікна освітило біле світло ракети.

Барак ожив і загув: “Що трапилося?”, “Де стріляють?”, “По 
кому?”

Я зіскочив з другого поверху і почав хутко одягатися. Це він — 
блиснуло в голові! Засвітила ще ракета. Проторохтіла ще коротка



автоматна черга. По звуку другої черги в ’язні зорієнтувалися, до 
якої частини охоронної смуги бігти — за барак адміністрації й сан
частини.

Я прибіг одним з перших. Прожектор від вартової вежі яскраво 
освітлював вузьку смугу вогневої лінії. Біля дощатого паркану ле
жав чоловік у в ’язенському одязі. З верхніх рядів колючого дроту 
звисала якірна мотузяна драбина. Нижній її кінець теліпався з метр 
над землею. Дріт ще не зовсім заспокоївся і ледь помітно погойду
вався. Обличчя в ’язня було повернуте донизу і упізнати, хто це, 
було важко. Перегукувалися: “Хто то?” Почали кричати вартовому 
на вежу: “Убивця! Убивця! Кат!”

— Міг же поранити в ногу — і того б досить, а не вбивати! — 
кричав один.

— Бездумна сволота! — волав другий.
— Його нагородять додатковою десятиденною відпусткою додо

му за душогубство! — уїдливо докинув третій.
— Кого застрілив? Борця за свободу, а ти, сопляк, захищаєш 

рабство! — закричав я.
На вежі з ’явилося ще два вартових. Один пристосував кулемет 

у бік мертвого та до величезного натовпу живих в ’язнів, другий — 
спрямував крес у протилежний бік.

У зону запустили роту червонопогонників і кілька десятків на
глядачів. Вони розсипалися по зоні. Кілька з них по дерев’яному 
трапу прийшли до того місця, де зібралося найбільше в’язнів, а по 
вогневій смузі до мертвого прийшло кілька наглядачів та два в’язні 
з марами. Тим часом надворі вже добре розвиднілося, і можна було 
розгледіти дії в ’язня.

У внутрішній загорожі з колючого дроту в один ряд, що відразу 
за дерев’яним трапом (по якому кожна зміна наглядачів обходила 
весь периметр внутрішньотабірних охоронних споруд), було пере
кушено два нижніх дроти кусачками і відігнуто. Цього було цілком 
достатньо, щоб проповзти під третім рядом знизу, не зачепивши 
його.

Потім в’язень перейшов заволочену і чисту вогневу смугу і до
волі вдало кинув якірну мотузкову драбину: двома якорями вона 
добре зачепилася за верхню нитку колючого дроту. Він підтягнувся 
і почав лізти вгору. Вартовий його помітив, мабуть, тоді, коли го
лова порівнялася з верхом дротяної загорожі і без попередження 
зробив коротку прицільну чергу з автомата. Від вежі до в ’язня
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метрів сімдесят-вісімдесят. Вся охоронна смуга освітлена електри
кою, і вартовий не промахнувся. Поза тіла виглядає так, що в’язень 
помер відразу і додолу звалився уже без свідомости. Коли до тіла 
підійшли наглядачі і повернули його, я пізнав у ньому людину, про 
яку так багато думав останнім часом.

І раніше в’язні стояли перед небіжчиком з оголеними головами, 
а коли наглядачі вирівняли тіло і повернули обличчям до в’язнів, 
усі тричі перехрестилися і кожен проказав свою молитву:

“Царство небесне, — мовив я ледве чутним голосом, — тобі, 
славний козаче. Ти вірно служив Україні і тепер душа твоя полине 
в рідний край.

І хай увіллється в дух Наливайка, Сагайдачного, Хмеля і всіх 
славних лицарів козацького роду!

І хай приймуть тебе в свої обійми Наталка і Яструб — ці образи 
любови й твердости українського духу!

Як жаль, як безмежно шкода, мій друже Арсене, що тебе більше 
не буде поміж нас!

Боже праведний, Творче всесильний, заповни місце Арсена іншим 
щирим сином України, щоб не послабнулн наші лави!

Він — син свободи, упав у зіткненнях з системою рабства.”
За Сосновкою в лісі з ’явився свіжий невеликий, продовгуватий 

горбок землі. Поряд — кілок з невеличкою фанерною табличкою і 
на ній номер. Не прізвище, а номер справи українського націона
ліста. Над могилою — молода струнка сосна. Вона ростиме вельми 
добре... На кістках палкого патріота України — Арсена Скляра.



ОДУЄВ І ЙОГО “ТАК ГОВОРИТ ЗАРАТУСТРА”
Після повстань і заворушень політв’язнів у 1953-1954 роках, 

після амністій 1954, 1955 років, після комісій Президії Верховної 
Ради СРСР 1956 року, після звільнення кільканадцяти мільйонів 
та відокремлення кримінального контингенту від політичного ре
жим утримання політв’язнів незрівнянно пом’якшав. Як я вже зга
дував, ліквідували сотні концтаборів на півночі і сході СРСР і їхні 
рештки зосередили переважно у мордовських концтаборах. Тут по
ступово режим посилювали і зводили харчування в’язнів до на
півголодного.

За період відлиги від 1956 року в Союзі видали трохи цікавої 
політичної, історичної, соціологічної літератури, зокрема, й закор
донних авторів. Якась дещиця з цікавого потрапила і в зони. Ці 
книги мали різні люди. Українці мали своїх двох неофіційних бібліо
текарів: Богдана Германюка із Коломийської групи й Олексу Ма- 
менка з Краматорська. Германюк мав кілька великих валізок з літе
ратурою, переважно історичною. Мав усі томи Соловйова “Исто
рия России с древнейших времен”, усі томи історії Росії Ключевсь- 
кого, велику рожеву “Історію Української P C P ”. Маменко мав пе
реважно філософську літературу: німецьких філософів (ясна річ, 
окремі твори) Гегеля, Канта; англійських (Спенсера, Юма); дво
томник Григорія Сковороди, Хуана Уарте “Исследование способ
ностей человека к наукам. У когось із наших була “Социология” 
Пітнрима Сорокіна, “Психологическая война” Лайнбаржера, Гель- 
веція “О человеке” і “Об уме” та деякі інші книги. У Москві вида
ли книжку Одуева “Так говорит Заратустра” про Ф. Ніцше та його 
Заратустру.

Я жадібно всотував знання з цих книг. Університетські п’ять років 
дали знання юриспруденції та знань з історії України. Тут з ’явила
ся можливість поглибити пізнання рідного краю і я користав з неї. 
Щоправда, старі бандерівці часом закидали: “Навіщо забивати свою 
голову російською історіографією, коли вона вся антиукраїнська?” 
“То дайте мені не антиукраїнську”, — відповідав я. — Дайте Гру- 
шевського, Антоновича або Величка чи “Історію русів”. Не даєте. 
Тож читаю те, що є. А антиукраїнський дух у російських творах я 
розпізнаю, і він мене не зіб’є на манівці”.

А втім, розповім повчальний епізод у взаєминах книга-читач. 
Кажуть: кожен з книжки бере стільки, скільки спроможний взяти.



Він збагачує себе тим, що взяв, і використовує це в житті. Читач 
підкорює собі ту частину автора, яку освоїв. Буває інакше: автор 
книгою полонить читача. Так сталося з кількома моїми друзями. 
До зони надійшло два примірники книжки Одуєва “Так говорит 
Заратустра”. її прочитав Степан Віруй, потім Святослав Вітер. 
Книжка не просто їм сподобалася, а захопила, і вони створили на
вколо неї ажіотаж. Почали імітувати погляд на навколишні обста
вини і своє ставлення до них з позицій Ніцшевої надлюдини.

Прецінь, добре діло упевненість у своїх силах, у собі. Але коли 
при цьому забувають про реальні обставини безпосереднього і даль
нього суспільного оточення, тоді з ’являється не людина, яка впли
ває на розвиток навколишніх обставин і яка більшою чи меншою 
мірою підкорює їх своїй волі, а Дон Кіхот: він — одне, обстави
ни — інше. І неспівмірність, невідповідність дій ситуаціям викли
кає лишень сміх: замість взяти багато доброго з книги, вони стали 
її жертвами, до того ж ажіотаж швидко примножував ці жертви.

Зрештою, шкоди від цього нікому не було, бо бурління душ не 
вилилось в якісь практичні дії, а обмежилося лише психологічними 
турбуленціями.

Мода на лікування бджолами ущухла тоді, коли Дужинський після 
джмеля потрапив до лікарні, трохи не сконав і пролежав там два дні. 
Мода наслідувати образи Ніцшевої надлюдини тривала значно дов
ше, близько року, заки здоровий глузд остудив збурену уяву моїх 
друзів і опустив на твердий ґрунт грішної землі. Хоча, як на загал, 
то краще переоцінювати свої сили, ніж недооцінювати їх.

Якось увечері зібрався чималий гурт молодих коломийчан: Гер- 
манюк, Струтинський, Ткачук, Площак, Юрчик, Тимків, тернопо- 
лянин Кравчук, волнняк Андрусяк, був звичайно і я. До нас підійшов 
командир тернопільської військової округи Омелько Польовий: 
“Слава Йсусу Христу!”

— Слава навіки! — відповіли.
— Чого не співаєте?
— Справді, — відізвався Ткачук. І до мене: — Заспіваймо!
Він почав, а всі підхопили повстанської:

Жовто-блакитний стяг над нами має,
Високо лине він до ясних зір.

На ньому Тризуб золотом сіяє,
Щоб нас з ’єднати всіх з долин і гір.
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Приспів

Хто живий, вставайте в бій до перемоги,
За Вкраїну-неньку, за народний стяг!

О, краю наш рідний, мов сонце погідний,
Ми твої невтомні молоді бійці.
Хвилює море, гори багряніють,

Несеться волі подих по степах.
Червоні банди хутко заніміють, —

Ми йдем до бою на визвольний шлях.
Приспів

Хай лютий ворог сипле бурі, громи,
Хай орди сунуть лавою на нас.

За прапор битись будем без утоми,
Бо шал у наших грудях не погас.

Приспів

— Давайте перейдемо подалі від штабу, — запропонував Польо
вий. — Можна до лікарні. Звідти менше долітатимуть звуки до черго
вого офіцера. Усі погодилися. І, співаючи, перейшли, далі. І я завів:

Тече річка невеличка
З вишневого саду.

Пісню всі знали, і голоси зазвучали злагоджено і гучно.
До співочого гурту поволі підходили й підходили українці. 

Різні — і бандерівці, і поліцаї. Поліцаїв не проганяли, і вони підклю
чалися до співу. Коли доспівали, Юрчик кинув:

— Бач, і поліцаям (що звучало, як “донощикам”) хочеться по
співати...

— Таж вони також українці.
— Авжеж, як би не скурвився українець, а не може викинути з 

душі любов до пісні.
— А потім понесуть кумові, про що ми тут гомонимо.
Аби припинити напрямок балачки, що міг зіпсувати весь вечір, 

я завів:
Повій, вітре, на Вкраїну...

її всі знали. У кожного, як і в автора Руданського, душа квили
ла за рідним краєм, і нерідко, бувало, пісню мугикав собі хтось під 
ніс на роботі чи в дорозі.
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Потім Ткачук заспівував одну пісню за другою. З гурту ставав 
все кращий хор, і спів все ніжніше пестив вухо, все глибше прони
каючи в серце.

Боже, як багато в ньому глибинно-українського, свого, рідного!
Підійшов черговий старшина. На нього не звернули уваги. Він 

мовчки обійшов гурт, постояв, заки скінчили пісню й каже:
— Антирадянських пісень співати не можна. Заборонено.
— А які антирадянські пісні ми співали?
— Я не знаю ваших слів, але в нас є такі, що знають.
— Ми співаємо народних пісень, — пояснив я.
— Так ваші ж народні — антирадянські.
— Старшина, не сміши курей, — кинув Площак.
— Я зараз запишу твоє прізвище і будеш завтра пояснювати 

замполіту майору Толбузову.
— Та ваш Толбузов тупий, як сибірський валянок, що він може 

втямити? — відрубав Андрусяк.
— Ваш Литвин розбереться, — кинув старшина.
— Та він не наш, а ваш, — зауважив Польовий.
— Старшина, — звернувся я до нього, — чи закон забороняє 

співати?
— Не забороняє. Забороняє антирадянські співи.
— Ми це врахуємо, — відповів Струтинський.
— І тихіше співайте, — кинув наостанок старшина й відійшов.
— Москалі чортові, присікуються...
— Хочуть, щоб ми мовчали...
— А дідька їм лисого...
— Ш ляк би їх трафив...
— Кажуть, що в Сосновці є кілька українських сімей. З ко

лишніх засланих куркулів. Так вони раді, що ми співаємо, і про
сять ментів не забороняти.

— А де ж вони працюють?
— їх у зону не пускають, щоб з нами не зв’язувалися. Та й виїзд 

звідси їм заборонений.
Балачки тривали ще якийсь час, а потім гурт розбрівся по бара

ках з твердим наміром продовжити співи завтра або коли захочеть
ся. Я взяв під руку Польового і відокремив від гурту:

— Пане Омеляне, ви знали Тараса Чупринку?
— Знав. Ми зустрічалися на нарадах. Було це нечасто. Тоді, 

коли треба було обдумати чи узгодити якусь загальну проблему.



Конспірація вимагала найменше особистих зустрічей з командиром

Кожен з обласних командирів галицьких областей мав фактично 
повну самостійність і відповідав за особовий склад, його забезпе
чення, збереження і операції. Ми більше підтримували зв’язки по 
горизонталі і часто з обласними провідниками та військовими ко
мандирами самі домовлялися про спільні дії, а Шухевичу надсила
ли наші звіти. Спочатку була централізована субординація, але що 
далі, то ставало важче, і того ініціятнва поступово опускалася вниз.

— У що були зодягнуті ваші повстанці?
— Була загальна уніформа У ПА. її шили і з німецької, і з со

вітської уніформ і з тканини. Часом її не вистачало і тоді штанн 
носили німецькі чи совітські, а кітелі наші. Часом і того не було. 
Найважливіше — це картуз. Він завжди був наш. Проте часом бу
вала потреба замаскувати повстанців і тоді одягалися в різннй ци
вільний одяг і ховали зброю. Ми знали, що з огляду на міжнародні 
закони про війну УПА як військова формація поневоленої нації, 
що бореться проти окупацій, повинна, по-перше, мати уніформу, 
по-друге, відкрито носити зброю і, по-третє, мати єдине команду
вання, якому підпорядковані збройні загони і яке відповідає за їхні 
військові дії. Ми відповідали цим міжнародним вимогам і тільки в 
окремих випадках відходили від них.

— Наприклад?
— Наприклад, для розвідки або коли треба було зовсім непоміт

но перевести сотню в іншу область. Від 1947 року після другого 
переводу частини УПА на Захід і децентралізації всієї національ
но-визвольної боротьби, таких випадків ставало більше.

Ми попрощалися.

УПА.
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“СЕКСОТ” БІЛОКОБИЛА
Якось були привезли з Харківської области Миколу Білокоби- 

лу, засудженого за антирадянську агітацію і пропаганду. Було йому 
років 25-27, стрункий, мав правильне продовгувате обличчя, світло- 
сірі очі й темно-русе волосся (щоправда, всі ходили стрижені, то 
колір волосся не дуже був помітний, та як відростало з сантиметр- 
півтора можна було роздивитися). Харківський обласний суд засу
див Білокобилу до п’яти років таборів суворого режиму. Продав 
Миколу товариш по роботі. Після суду харківські чекісти довго 
намовляли його на співпрацю. І зрада друга, і це намовляння ви
кликали в нього люту ненависть до сексотів. Його охоплював жах, 
що йому ж пропонували таку роль. Думав, що може хтось в його 
становищі погодився на співпрацю і приїхав у табір сексотом і те
пер ходить поміж чесних людей, підслуховує й доносить!

О, Бапіа Бішріісііаз! (О , свята простота!) він ще не знав, що 
політика — це така справа, яка часто примушує й порядних людей 
до брехні, лукавства та різних хитрощів. Боротьба між націями 
надзвичайно складна. Вона відбувається у всіх сферах людської 
діяльності, і кожен народ у боротьбі за виживання застосовує всі 
методи, які тільки спроможний вигадати. Просто у цій боротьбі 
ставки занадто великі — доля нації. Тож патріот, що готовий відда
ти життя за націю, мусить мати величезний діяпазон способів, які 
можна і використати перед тим, як піти на смерть!

В індивідуальному житті для шляхетної людини гідність дорож
ча за життя, і для збереження гідности людина йде на дуель. А в 
політиці, де йдеться не про особисте, а про свободу чи рабство, 
життя чи смерть цілої нації, коли патріот перетворює себе в інстру
мент боротьби, — він, ясна річ, іде на будь-яке лукавство й брех
ню, аби обдурити ворога з метою перемоги.

Розхожа фраза твердить: політика — брудна справа. Для кого 
брудна? Для обивателя — так. А чи є брудною справою для націо
налістичного повстанця хитрощами й обманом заманити взвод енка- 
ведистів у засідку і всіх перебити?! Чи є брудною справою україн
ському повстанцеві одягтися в уніформу совітського офіцера під 
чужим ім’ям з партквитком комуніста пролізти в ад’ютанти генера
ла (наприклад Ватутіна) й передавати повстанцям інформацію про 
маршрут його руху?! Навпаки, це вищою мірою героїчна діяльність.



Тобто брехня й лукавство в одному випадку є підлість, в іншому — 
дозволений моральний спосіб дії. Все залежить від того, для якої 
мети вдаються до обману й лукавства.

Білокобила не замислювався так глибоко. Він простий щирий 
чоловік і людей ділив на порядних і падлюк-сексотів. Перші — це 
він і всі чесні зеки, другі — це плазуни й бридкі слимаки, що гідні 
плювка й презирства — і більш нічого!

Начальство виявило, що він уміє ремонтувати чоботи й черевики 
і запропонувало йому в робочій зоні кімнату для шевської май
стерні. Ця кімната була в бараці для заводської бухгалтерії. В бух
галтерії працювали вільнонаймані, переважно жінки офіцерів. Ро
бота в цьому бараці давала можливість спілкуватися з цивільними 
людьми, тому у зеків виникало заготовлене питання: а чи не вико
ристовує Білокобила ці можливості для інформування адміністрації? 
Чи бува, наш чесний колега не спокусився на якісь обіцянки?

Прецінь, ці питання виникали в багатьох. В умовах постійного 
намагання адміністрації ідейно зламати того чи іншого в’язня і при
мусити написати публічне покаяння і засудити попередню боротьбу 
проти радянської влади у зоні не вщухала політична боротьба. 
І вдень, і вночі одна сила намагається виривати людей з націоналі
стичного антисовітського середовища і послаблювати його, а Дру
га — намагається постійно консолідувати свої лави і не випустити з 
них жодної людини. Зрідка адміністрації це вдається, і тоді на 
дошці об’яв з ’являється покаянна заява, яку потім багато разів оп
рилюднюють через табірний радіовузол.

У 40-50-х роках розкаянь майже не було — за них зеки вбива
ли. У 60-х роках перестали вбивати, тож вони вряди-годи з ’явля
лися. Проте покаяння — не єдиний спосіб відступництва. Існував 
другий — прихований перехід на бік влади зі згодою на співпра
цю з КДБ.

Безперервне й постійне слідкування усіх за всіма надавало по
літичній боротьбі великого психологічного напруження. Це напру
ження загострювало пошану, похвалу, симпатії й любов до одних, 
коректність і гречну чемність до других, холодність і байдужість до 
третіх і відкрите презирство й бойкот до четвертих. Але то неба
жання образити когось незаслужено примушувало будувати взає
мини на таких тонких словесних конструкціях, що далебі уподіб
нювалися найтоншим флюїдам.
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Коли в ’язень мав у зоні співробітників, то слова інших мали 
найбільшу вагу в оцінці поведінки одного. Білокобила не мав од- 
нодільців — його судили одного.

Крім ремонту чобіт і черевиків, він узявся шити ще й літні капці. 
Вони в нього виходили такі добрі — м’які, і теплі, з твердою підош
вою, що в них можна було ходити по землі, траві й по мокрому 
трапу. Йому платили по три рублі. Варто б і більше, але він не 
брав. Років через два по зоні поповзла чутка, що Білокобила сек
сот. Хтось і йому це сказав. Його так ударив цей наклеп, він так 
глибоко взяв кривду до голови, що з ’їхав з глузду. Коли я це по
чув, відразу ж пішов до Білокобили і запропонував йому допомог
ти виявити джерело наклепу у спосіб ланцюжком — від відомої 
ланки до невідомої. Леле, було вже пізно. Він мене слухав неуваж
но. Перебивав мову репліками, що зовсім не пов’язані з розмовою, 
був заглиблений у себе і явно не схильний до відвертої конструк
тивної розмови. З різних боків я пробував розговорити Білокоби- 
лу, але так і не зміг. Він явно втратив здібність нормально реагува
ти на чужу мову. Я ледь не з плачем хотів струснути Білокобилу і 
звідти, зі світу божевільних, куди почав той опускатися, повернути 
його сюди, у світ розумних людей, і тому легко шльопнув його по 
щоці. Він не відповів ні звуком, ні жестом руки, а тільки мовчки на 
півкроку відступив назад. Мені шкода стало, його і я пошкодував 
за свій нечемний жест.

— Я піду, — попросився тихим голосом.
— Іди, — дозволив я.
Білокобила повернувся й повільно пішов.
— Господи, — промовив я, — поверни цього чесного й доброго 

хлопця у наш світ нормальних людей!
Миколо, Миколо, так і не пошив мені капці, про які тебе кілька 

разів просив. Шив іншим за гроші. У мене не хотів взяти плату за 
працю і капці не робив. І скаргу я тобі не написав — тобі все 
ніколи було зайти до мене й розповісти про судову справу. А тепер 
вже нічого не треба. Ну, та дасть Бог, видужаєш!

Раптом угледів біля п’ятого барака Віруна.
— Степане! Степане! — закричав і повернувся йому назустріч.
— Що таке, Левку?
— Та щойно пробував заговорити з Білокобилою. Не вийшла 

розмова. Таке враження, що він на півдорозі від нормального до 
божевільного. Ти не знаєш, коли це в нього почалося?
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— Не знаю. Він, почувши, що його підозрюють у зраді, замовк. 
Придивлявся, чи не відвертаються люди від нього. І йому почало 
здаватися, що йому вже ніхто не довіряє, хоч насправді ніхто й не 
підозрював. Тоді він ще більше замкнувся в собі.

— Степане, як би ти повівся, коли б про тебе пустили таку 
чутку?

— Так саме, як і ти. Тільки, мабуть, почав би не з зеків, а побіг 
би в кабінет просто до чекіста і вліпмв йому в морду.

— Чого Білокобила такий діткливий?
— Ну, не у всіх же людей такі товсті шкури, як у нас з тобою.
— Він просто тип крайньо інтровертний, і того він не шукав 

способів виходу з надзвичайної ситуації, а почав все більше й більше 
заглиблюватися в себе. Він, видно, шукав якісь причини в собі 
самому та звинувачував самого себе, може і за те, що пішов працю
вати в окреме від інших в’язнів приміщення.

— Шкода Миколи. Здається, що він не зовсім збожеволів, а 
тільки трохи щось зламалося в душі. Хоч би повернувся до норми.

— Ти, Степане, знаєш приклади, коли божевільна людина по
верталася до попередньої норми?

— Не знаю.
— І я не знаю. Але буває повертаються до стану, що можуть 

себе обслуговувати, працювати і не створювати іншим проблем.
— Борця за волю України ми, мабуть, втратили.
— Схоже на те.
Білокобнлу забрали до центральної лікарні Дубравного управ

ління концтаборів у селі Барашеве в 12 корпус для божевільних. 
У тому самому корпусі, тримали Луцьківа й з перервами по кілька 
років. Скільки тримали Білокобилу, не знаю. Нервова система 
Луцьківа не витримала чекістського обману, а Білокобили — на
клепу в зраді.



ЛИСТИ ДО КОНЦТАБОРУ
Концтабір — специфічна суспільна спільнота. У концтаборі немає 

жінок, дітей. Тут не чути жіночого голосу, не чути дитячого верес
ку, сміху чи плачу. Немає голосів підлітків. Немає властивого цій 
частині людства запитів, потреб, розмов, вимог, витребеньок і по
дібних їхніх проявів. У концтаборі всі чоловіки, всі дорослі. Дитя
чий і жіночий світ у кожного в ’язня залишився десь там далеко — 
в Україні, в Литві, Латвії, Естонії... Тут його немає. А тим часом за 
межами зони людство завжди жило вперемішку: три чи навіть чо
тири покоління і чоловічої, і жіночої статі жили разом, дивилися 
одне на одного, обмінювалися думками, спостерігали природний 
рух від народження до смерти, збагачувалися досвідом і з поколін
ня в покоління нагромаджували все більше знань, передавали одні 
одним поняття добра і зла і йшли від однієї епохи до другої суціль
ною безперервною спільнотою. У цій еволюції виробилася потреба 
у спілкуванні всіх з усіма, потреба у чоловіків чути жіночі і дитячі 
голоси, як, звісна річ, і дітям та жінкам — чоловічі.

У чоловічому концтаборі немає жіночих і дитячих голосів. І чо
ловіки відчувають тугу за ними. Розум все розуміє і все пояснює, а 
душа час від часу квилить за тими голосами. Не хоче слухати логічні 
пояснення, випурхує з логічних рамок і лине кудись далеко-дале- 
ко. Туди, де лишилася дружина, до тих стін, де лунав її голос, до 
того куточка, де брав, бувало, її лагідну м’якеньку руку, прикла
дав до своєї шиї й цілував.

У концтаборі зібралися суворі люди: вони логікою підпорядку
вали свою діяльність високим інтересам нації і поставили себе вище 
тепла сімейного затишку й жіночих пестощів, але гадаєте, підпо
рядкування високій меті й суворе життя убило в їхніх душах тепло 
і спрагу за ласкою? О ні, зовсім небагато таких, у кого суворість 
табірного життя витравила душевне тепло і пройняла душу до гли
бини? Таких небагато. Абсолютна більшість за зовнішньою суворі
стю зберігає нормальну людську душу з її нормальними потребами 
й реакцією на різні чинники й подразники.

І коли немає жіночого й дитячого голосів, то хочеться бодай 
отримати час від часу листа.

О, як багато означає лист у неволі!
Перше — він означає моральну перемогу сім’ї над чекістами. 

Чекісти, посадивши політв’язня, намагаються відірвати від нього



родину, щоб він у концтаборі не мав зв’язку з волею через листу
вання з сім’єю. За законом в’язень має право листуватися тільки з 
близькими родичами, але щоб тон не використав родичів для зв’язків 
з іншими людьми, найкраще обірвати листування і з родичами. Це 
оперативні міркування.

Друге — це мотиви світоглядні. Чекісти намагаються протистав
ляти націоналістичний світогляд політв’язня світоглядові його сім’ї. 
Розрив може мати різні причини, але чекісти завжди прагнуть при
мусити сім’ю називати себе звичайними радянськими громадянами, 
що активно будують комуністичне майбутнє, а її батько (чоловік, 
брат) не хоче розуміти правильности комуністичної ідеології, отже, 
він ідейно відсталий чоловік. Сім’я має йому допомогти зрозуміти 
помилковість його світогляду і схилити до відмови від нього. І рідні, 
повірпвши в “добрі” наміри чекістів, не раз, бувало, закликали 
свого ув’язненого родича визнати вину, покаятися й вийти на волю. 
Спочатку це роблять у листах, потім їм дають побачення. Родичі 
(дружнна, брат чи батько) на побаченні кажуть: “Ну чого ти впи
раєшся? Та напиши, що помилився, що засуджуєш і вони випус
тять тебе додому”.

В’язень доводить своїм: “Ви розумієте, до чого ви мене закли
каєте? Ви закликаєте мене до зради ідеї української національної 
свободи, до зради борців за волю України”.

“Та яка там зрада? Ти залишишся сам собою, але що тобі зава
жає про людське око визнати свою вину? — переконують його. — 
Он по глянь, як всі люди на волі роблять: кажуть владі те, що їй 
подобається, а самі знають і думають собі своє”. Дискусія триває, 
поглиблюючи ідейну розбіжність між в’язнем і його рідними. Ча
сом на цій основі доходило до повного розриву в’язня з дружиною 
і припинення листування. Частіше розрив відбувався не з проти
стояння націоналістичного й комуністичного світоглядів, а з обива
тельського нерозуміння, чого ж він не хоче визнати свою вину? 
Чого він не хоче бути таким, як усі люди? І яке ж то має значення, 
який папір він напише начальникам — важливо ж не те, що за 
папір підшиють до справи, а те, що можна ж вийти з концтабору і 
повернутися до родини. “Якщо ти, мовляв, не хочеш зробити таку 
дрібничку, як покаятися, то, значить, просто ти хочеш сидіти. Зна
йшов тут друзів, допомагаєте й розважаєте один одного, немає у 
вас ніякого клопоту, вам тут добре. Ну, якщо не хочеш на волю, то 
й сиди!”
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Після такого відчуження в’язень отримує один-два листи на рік. 
Це вже порожня формальність, яку можна висловити реченням: 
між нами немає нічого спільного, але ми все-таки не зрікаємося і 
визнаємо тебе за свого родича. Чекісти задоволені: вони знають, що 
ці родичі жодного антнрадянського чи просто сумнівного доручен
ня в’язня не виконають.

Листи від рідних навіть підіймали авторитет в ’язня в зоні. Мені 
писала дружина й мама не менше як одного листа щомісячно, а, 
бувало, й частіше. Писати про політику не дозволяли, про життя 
політичних друзів не можна було, щоб їм не зашкодити, тому листи 
мали носити побутовий характер. У них йшлося про сімейні та ро
динні справи, про роботу й знайомих співробітників, якісь кіно — 
та літературні новини, а мама багато писали про життя різних близь
ких і далеких родичів. Це все було цікаво. Побутові дрібниці дру
жини й рідних сприймалися як щось спільне, і в ’язень, відписуючи 
листа, давав своє тлумачення і поради. Він ніби частково був там, 
був частиною тамтешнього їхнього життя.

Я, як і всі в ’язні, ділився з ближнім колом своїх друзів новина
ми від рідних. Вони при зустрічах у житловій зоні чи на роботі 
питали, чи не отримав листа, що пишуть з дому, і з цікавістю слу
хали про новини з України. Дружина, як правило, компонуючи 
листа чоловікові в концтабір, намагалася під побутовими дрібниця
ми подати щось із новин “Свободи” чи “Голосу Америки”. Звісна 
річ, саме такі новішії становили найбільший спільний інтерес. Іноді 
їх було більше і капітан Литвин такі листи вилучав. Про вилучення 
листа складали акт і оголошували в’язневі. Причину вилучення 
формували: “у листі інформація, яку не можна передавати в коло
нію”, або “спотворення радянської дійсності!”, або “лист написа
ний обумовленим способом”.

Улітку 1962 року до мене приїхала дружина на особисте поба
чення. Для особистого побачення дають маленьку кімнатку. Поза- 
як кімната обладнана мікрофонами і чекіст намагається з нього 
взяти максимум політичної інформації, то побачення перетворюється 
в чортзна-що: тисне сором і неприємність, що інтимна сторона взає
мин відбувається у присутності третьої (хоча й невидимої)особи. 
Хочеться послухати про друзів, що на волі, про те, щоб чекіст як
найменше взяв інформації, дружина не називала прізвищ і я також 
не називав прізвищ своїх друзів. Прізвища пишемо на папері. Щоб 
ненароком не зайшли менти до кімнати й не забрали аркуш паперу



з прізвищами, адресами, датами та іншою конкретною інформацією, 
доводиться відривати смужки і знищувати. За десять хвилин дово
диться знову писати те ж прізвище тощо.

Налагодити таємне листування, так би мовити, на професійній 
основі, і дружина у перші роки ув’язнення була морально неготова. 
На юридичному факультеті я вивчав криміналістику. На заняттях 
з виявлення методів підробки документів і підписів бачив елек
тронний апарат з блакитним прямокутним екраном. Коли до екрана 
прикласти аркуш списаного паперу, то електронний прилад розкла
дає і сам аркуш паперу і написане на ньому за хімічним складом 
речовин і на екрані чудово видно, де папір обробляли якимись 
хімікаліями, де вписане чи вдруковане щось іншим чорнилом чи 
фарбою. У зоні можна знайти кальцекс і ще кілька речовин, при
датних для тайнопису, проте при професійному огляді паперу на
писане тайнописом можна виявити навіть неозброєним оком. При
пустимо, що при зовнішньому огляді листа тайнопис не виявлять, 
але я був упевнений на всі сто відсотків, що Литвин має того елек
тронного апарата і має можливість легко, швидко і надійно виявити 
тайнопис, написаний будь-якими хімікаліями.

Час від часу виникала думка випробувати Литвина: написати 
тайнописом лист такого змісту, щоб він обов’язково вчинив допит і 
тим показав, що тайнопис прочитав. Спокуса була велика, проте 
стримався: побоювався показати чекістам знання цієї техніки пись
ма, бо коли б вони це взнали, то посилили б нагляд, частіше і 
несподівано в різних місцях зони вчиняли б трус, тобто зробили б 
існування нестерпним. По-друге, ану ж коли б Литвин не клюнув 
на мою хитрість і, прочитавши тайнопис, ніяк не зреагував. Я б 
вважав, що він не перевіряє мої листи на електронному приладі, і 
тоді почав би помаленьку писати через дружину звернення до лю
дей, що залишилися на волі після мого арешту. Ні імен, ні адрес 
цих людей дружина не знала, того мусив би писати не натяками, а 
повністю. І я уявив собі, що було б, коли б це листування Литвин 
читав років два? Мені б замінили колючий дріт концтабору на тю
ремні ґрати, але скількох людей я міг би, не дай Бог, спровадити за 
колючий дріт?! І я стримався. Однак завжди було бажання якусь 
невелику інформацію передавати таємно від чекістів і разом з тим 
хотілося, щоб у разі виявлення, можна було сказати, що, по-перше, 
це не зашифроване, а по-друге, в ній нічого по суті справи таємного 
немає. Ми з дружиною домовилися, що в кожному реченні п’яте



слово буде словом таємного речення. На практиці це виявилося 
великою морокою і поступово ми занехаяли цей спосіб зв’язку.

Листування мало й певне охоронне значення. В’язень із в’язнем 
перебуває у ситуативних взаєминах: адміністрація звезла людей до 
одного табору, вони познайомилися, здружилися й живуть одним 
життям. Адміністрація в будь-який час може взяти в’язня з цього 
середовища і перевести в іншу зону, потім ще кудись. В’язні втра
чають попередні стосунки і часто розходяться назавжди, але в’я
зень завжди підтримує зв’язки з дружиною, рідними. Арештанта, 
що не має зв’язків з рідними, легше знищити. В’язня, що має зв’яз
ки з рідними, не можна знищити без пояснення рідним.

За сталінської доби як візьмуть, було, чекісти людину з дому, 
так і слід простигав за нею. У 60-х роках, про які йдеться, арешт 
людини не означав її зникнення у безвісті. Рідним давалося право 
знати, за що судили, як судили і де людина відбуває кару. За цих 
умов в ’язня можна нищити поступово і ніяк не можна знищити 
зразу. Нейтралізація ідейних ворогів перетворилася в тривалий 
процес. Тому почали практикувати ще один метод ізоляції по
літв’язнів від рідних — спокусою дружин.
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СПОКУСИТИ ДРУЖИНУ
Я наздогнав Максима Тополю, що повільно йшов засніженим 

трапом.
— Здорові були, пане Максиме.
— Слава Йсусу Христу! — відповів. — Що пан Левко нового 

скажуть?
— А що хотіли б почути нового?
— Ну, та пан Левко, може вичитав щось нове у журналах.
— У журналах багато пишуть, та, на жаль, усе в одному дусі.
— У “Літературній Україні” якийсь один із молодих літератур

них критиків написав, що необхідно розширювати сферу викорис
тання української мови.

— Я чув про цю статтю. Ще не читав. Прочитаю. А тим часом 
давно вже хочу завести з вами розмову на одну тему з вашого ро
динного життя. Та все не насмілююся. Якось ніяково починати. 
І все-таки хотів би знати правду з перших вуст.

— Я, пане Левку, здогадуюсь, про що ви хочете почути. Не 
кремпуйтеся. Історія сталася майже три роки тому і дарма що вона 
пече мене й досі, все-таки це вже в минулому, і тепер я спроможний 
спокійно розповісти, хоча раніше не міг поділитися з найближчим 
другом.

— Буду вам, пане Максиме, вдячний.
— Отож, — почав Тополя, — я мав хорошу дружину Євгенію. 

Ми щиро кохали одне одного, побралися і через рік у нас народи
лася донечка Оленка. У селі я виконував обов’язки станичного: 
підтримував зв’язки з господарчим сотні Терена, що діяла у нашо
му районі, і забезпечував сотню харчами та ремонтував взуття. Со
тенний був дуже відповідальний чоловік, суворо дотримувався пра
вила “Про справу говори з ким треба, а не з ким можна” і про мене 
в сотні знало тільки дві особи: він і сотенний господарчий. Отже, з 
боку сотні мені не загрожував провал. Небезпека була з іншого 
боку, з боку моїх сільських людей, які збирали по селі харчі і 
передавали мені. Число їх я не збільшував, люди це були само
віддані, і все йшло добре.

Одного разу сотню оточив цілий батальйон червонопогонннків. 
Сотня велику частку ворогів уклала трупом, але й сама втратила 
більшу половину вояків. Згинули у бою і сотенний, і господарчий. 
Менша частина сотні, що прорвалася крізь оточення, сховалася в



лісі, а потім приєдналася до якоїсь іншої сотні, вже воювала в іншому 
районі. На зв ’язок до Максима Тополі ніхто не виходив, тому він 
наказав своїм сільським підпільникам не збирати харчів до нової 
команди. Команда не надходила, і вони фактично опинилися осто
ронь від національно-визвольної боротьби. Минуло кілька років. 
Колишні вояки жили сільським життям, боляче сприймали те, як 
селяни, ненавидячи колгоспи, чинять опір, але все більше підкоря
ються владі. Неприємно було бачити, як колгоспи крок за кроком 
укорінюються і в районі і в селі. Загальний запал боротьби вщухав, 
і вони на тому тлі стали виділятися як окрема група. Це почало 
привертати увагу до них чекістських сексотів.

Якось 1955 року на весіллі один з групи — Роман — після чар
ки горілки почав заочно погрожувати голові колгоспу — східнякові 
Дубченку і пообіцяв випустити з нього кишки. Коли це дійшло до 
Дубченка, тон викликав Романа і в присутності ще двох посіпак 
накинувся на нього з погрозами й закричав: “Я тобі покажу, де 
раки зимують!” Роман гаркнув у відповідь: “Побачимо, хто кому 
раніше покаже!” — повернувся і вибіг з контори.

За тиждень голову колгоспу Дубченка знайшли мертвим коло 
своєї хати. Дружина його розповідала, що він удосвіта вийшов з 
хати до виходку й не повернувся. Не дочекалась, пішла його шука
ти побачила, що він лежав за два кроки до виходку. Пострілу не 
чула, бо був він, як пізніше встановили, з дрібнокаліберної гвинтів
ки чи пістоля.

У той же день Романа заарештували. Тополя напевне знав, що 
вбив не Роман. Бо у нього не було дрібнокаліберної зброї. Чекісти 
чи не захотіли шукати справжнього винуватця, чи справді їх так 
заклинило на версії з Романом, що вони просто інші варіянти не 
припускали. Одне слово, взялися за Романа. Зі справи видно, що 
він не злякався і нічого не показував. Тоді вони однієї ночі вхопили 
їхню групу — шість чоловік. Поступово почали розкручувати і, 
врешті-решт, назбирали достатньо доказів, щоб судити. Трьох ви
пустили. Романа присудили до страти і стратили. Максимові То
полі дали 15 років, інші хлопці отримали різні терміни.

— Ще хтось із ваших співучасників сидить?
— Ні, вже всі звільнилися. Я, знаєте, 1925 року народження, 

дружина Євгенія (звав її Геня) 1932 року. Вона, як і я — націона
лістка. її також можна було судити і коли б чекісти знали всі її 
діла, вони б засудили. На щастя, із сільської групи про це ніхто



нічого не знав, і тому залишилася на волі. Вона була красива, став
на. Обличчя — мов намальоване. Погляд прямий, сміливий. Мені 
цей погляд дуже подобався. У ньому не було бундючности чи гор- 
довнтости, які кожну людину з першого ж погляду відштовхують 
на певну відстань. її погляд світився почуттям власної ваги, неза- 
лежности й духовної сили, а позаяк вона кохала мене, то ця сила 
опромінювала мене глибоким теплом і ласкою. Ми були дуже щас
ливі з нею. Коли мені дали 15 років неволі, то встала в залі суду і 
гучно мовила: “Я тебе буду чекати! З ненависти до цих москалів, — 
вона простягнула руку і показала нею на суд і прокурора, — я 
чекатиму тебе!” Хотіла ще щось сказати, але конвой не дав.

І вона мене чекала, приїздила на побачення. Кожного наступно
го разу я все виразніше зауважував, як важко їй без мене, без чоло
віка. Сама вона трималася бадьоро, підтримувала мене, але з ледь 
помітннх зітхань я помічав її втому. Минуло пару років. Вороги 
також спостерігали за нею як за дружиною ворога радянської вла
ди, як за націоналісткою, спостерігали і як за жінкою. І те, що 
помітив я, помітили й вони.

І розробили план, як спокусити її і відірвати від мене. Знайшли 
з-поміж своїх красивого чоловіка середнього віку і доручили йому 
бісівську справу. Та хто з тих нелюдів не захотів би підкотитися до 
такої файної молодиці, як моя Геня? Почав він здалеку, ненав’яз
ливо і поступово. Виявляв велике співчуття. Щораз помічав її по
бутові потреби і знаходив способи полагодити. А коли зустрічав 
Геню з Оленкою, то в його кишені завжди знаходилися цукерки, 
печиво чи плитка шоколаду для Оленки. Одне слово, на п’ятому 
році самотнього життя Геня стала такою зайнятою, що не змогла 
приїхати на побачення, не стало часу писати мені листи, а на шос
тому році вона мене покинула. Просила пробачення, сказала, що 
покохала іншого. Цей інший такий добрий, що вона раніше навіть 
не здогадувалася, що на світі можуть бути такі добрі чоловіки. По
відомила, що взяла у суді розлучення зі мною, що вона зі своїм 
коханим подала заяву до ЗАГСу про реєстрацію нового шлюбу.

Коли вона взяла розлучення і про це довідалися сусіди й родичі, 
то відразу кілька осіб надіслали листи, в яких називали мою Геню 
повією, курвою та іншими поганими словами.

Мені було соромно. Я боявся глянути в’язням у вічі. При кожній 
зустрічі з ментами, я читав у їхніх очах глузування й презирство.



Я почувався обпльованим з голови до ніг, бо роками хвалився нею 
і був упевнений, що не зрадить.

Десь через місяць після шлюбу її коханого відправили у відря
дження. Шкода було покидати Геню й на один день, але служба є 
служба — мусив їхати. Поїхав. Назавжди. А потім їй зателефону
вав хтось із міліції і повідомив, що прийшов анонімний лист, в 
якому повідомлялось, що ось такий і такий чоловік утопився у Дністрі 
і тепер міліція буде з ’ясовувати істину. І якщо, мовляв, їй, пані 
Євгенії, щось стане відомо про чоловіка, то хай би негайно повідо
мила районній міліції, а та доповість далі, кому треба. Тим часом 
капітан КДБ, виконавши завдання начальства, повернувся до свого 
постійного робочого кабінету. Пашпорт із видуманим прізвищем і 
реєстрацію шлюбу з пані Євгенією знищили звичайним способом, 
що існує в оперативних відділах КДБ. За добре виконане завдан
ня — відрив дружини від політв’язня — капітана відзначили подя
кою із врученням йому іменного годинника.

Згодом пані Геня з людських пересудів і реплік почала здогаду
ватися, що сталося, але щоб зберегти бодай видимість правдоподіб
ності! вигаданої історії, усім і завжди давала одне пояснення: “Був 
добрий чоловік, але згинув на моє нещастя!”

— Як ви, Максиме, ставитеся до неї тепер?
— Вже три роки вона для мене не існує.
— А Олена, вона ж ваша донька?
— Відколи в неї з ’явився другий батько, реальний, з цукерками 

й шоколадками, мій образ відступив у тінь. Коли ж чекіст покинув 
Геню, а вона про нього говорить як про чоловіка порядного, коха
ного, що згинув від нещастя, Олена не повертається до мене. Вона 
з мамою згадує того, а не мене.

— Ви не пробували пояснити доньці суті драми?
— Геня не дає їй мої листи, та Олена ще й не досягнула віку для 

обговорення теми. А з іншого боку, з табору також не напишеш 
так, як хотілось би написати.

— Нічого, друже Максиме, звільнитеся й повернете собі свою 
доньку.

— О, Левку, ваші слова та й до Бога! Ймовірне інше: вона віддас
ться і в неї буде своє життя. Залежить, що це буде за чоловік. 
Якщо він буде націоналіст, вони обоє повернуться до мене, а якщо 
буде комсомолець, то туманні спогади про мене розсіються без сліду



і не буде в неї жодної потреби зближуватися з людиною по суті 
зовсім їй чужою.

— Та не чужою ж!
— Чужою. Знаєте приповідку: “Не та мати, що родила, а та що 

виховала”. Якщо це справедливо до матері, то до батька й поготів.
— Так, це правда. Москалі все роблять, щоб обірвати наше і 

кровно-родинне й ідейне коріння і зробити нас генерацією без май
бутнього. Бачу, як тяжко вам було пережити зраду дружини.

— Важко. Проте не довго важко. Бо хіба я не знав, що чекісти 
здатні на будь-яку підлість? Знав. Хіба не бачив я, що більшість 
в’язнів без жінок, і не всі вони до суду були неодружені. Я був і є 
в націоналістичному гурті, а гуртом будь-яку біду легше пережити. 
Часом і тепер ще болить серце, але все ж я порівняно швидко огов
тався.

— Слава Богу! — мовив, щоб розрадити. І подумав: а що мене 
чекає? Мати ніколи не покинуть.



ТРИЧІ СУДИМИЙ СТЕПАН КУРИЛЯК
Про Куриляка мені розповідав Степан Кравчук. Коли на шляху 

до робочої зони, мене наздогнав молодий чоловік і, вітаючись, на
звався, я зауважив, що вже трохи знав про нього, принаймні — що 
його судили тричі. Мабуть, у зоні, що нараховувала 1800 політв’язнів 
не було іншої людини з трьома судимостями. Тепер він поруч. Тро
хи вищий за мене, стрункий, має продовгувате обличчя з правиль
ними рисами, світлі очі, прямий відкритий погляд і рівний спокій
ний голос. З розмови довідався, що він 1929 року народження, 
отже — на один рік молодший за мене, родом з міста Дубного, що 
на Рівненщині. З обох волинських областей у концтаборі було бага
то націоналістів і з ОУН і УПА, і з молодших, хто організаційно не 
був пов’язаний з повстанським рухом, але був його ідейним продов
жувачем. Курнляк був тричі засуджений, тож дуже рано почав.

Як розповів сам Степан Курнляк, вперше був заарештований 
енкаведистами разом зі всією родиною 19 січня 1945 року. Під час 
обшуку московські ординці знайшли деякі папери, що проливали 
світло на його участь в ОУН-УПА. Слідство велося впродовж року, 
однак йому пощастило по справі йти одному, бо своїми зверхннка- 
ми і чільниками в повстанському русі називав тих, хто на той час 
уже був убитий.

У квітні 1946 року на підставі статей 54-1а і 54-11 КК УРСР 
“Особое совєщаніє” в Москві заочно засудило Степана Куриляка 
до чотирьох років позбавлення волі. Термін покарання відбув у 
місті Котлас Архангельської области, а по закінченні його відпра
вили етапом на безреченцеве заслання до Казахстану. Він опинився 
у райцентрі Чілі Кзил-Ординської области. Працював у місцевій 
МТС електрозварювальником. Заробляв 270 рублів на місяць, а 
буханець хліба коштував 10 рублів. Як він каже, постійно був го
лодний і обдертий, як останній жебрак. Тричі на місяць (10, 20, і ЗО 
числа, не пізніше десятої години ранку) був зобов’язаний відміча
тися в комендатурі. Словом, умови його існування були нестерпні, 
а можливості! влаштуватися на краще оплачувану роботу не мав, 
тож вимагав від своїх “душпастирів” перевести його в інше місце, 
де є змога хоч трохи більше заробляти.

Тим часом чекісти збирали на нього доноси і врешті-решт заа
рештували, звинувативши в антисовітській пропаганді та агітації. 
На підставі статті 58 КК РРФ С Р Кзил-Ординський обласний суд
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25 січня 1951 року засудив його на 10 років концтаборів суворого 
режиму.

Відбувши неповних п’ять років в норильських таборах, Верхов
ний Суд Казахської PCP термін покарання скоротив до 5 років і на 
підставі амністії від 1953 року його звільнили з-під варти і відпра
вили на заслання до родинн, що перебувала в Мончаловському районі 
Томської области. Це було у серпні 1955 року.

Весною 1959 року він повернувся в Україну і влаштувався пра
цювати на будівництво цукроварні у місті Дубно. Одружився, зго
дом народився син, і міг би жити, як і багато інших, ледь стягуючи 
кінці з кінцями.

— Однак тодішня соціяльно-політична атмосфера в імперії була 
настільки задушливою, — розповідав Степан Кури ляк, — що почу
вався в ній не ліпше за викинуту на берег рибину. Я не міг бути 
байдужим до гніту, до тотальної брехні, чим комуністичний режим 
душив народ, а тому часто у своєму оточенні називав речі справж
німи іменами. То була пора “хрущовської відлиги”, режим нібито 
трохи попустив віжки, але час від часу я ловив себе на думці, що 
ходжу по краю прірви, проте мовчати не міг і продовжував, де 
тільки міг, розплющувати людям очі на більшовицьку дійсність.

У жовтні 1963 року чекісти заарештували мене втретє, а Рівненсь
кий обласний суд на підставі статті 62 ч. II КК УРСР, засудив до 
восьми років позбавлення волі.

А тепер, пане Левку, я вас попрошу допомогти мені написати 
скаргу Генеральному прокуророві УРСР на незаконний арешт і ви
рок стосовно мого звинувачення. Допоможете?

— Авжеж, — погодився я.

P. S. До цієї історії додаю деякі документи, що збереглися до 
сьогоднішніх днів у Куриляка.

ВИРОК

Ім'ям Української Радянської 
Соціалістичної Республіки

1963 року грудня ЗО дня. Судова колегія в кримінальних спра
вах Ровенського обласного суду, в складі:

Головуючого — Симонця О. П.



Народних засідателів — Бєлова, Лаговської А. М.
При секретарі — Александровій М. Г.
З участю прокурора Махаринця М. В.
Розглянула у закритому судовому засіданні в м. Дубно справу 

про обвинувачення Куриляка Степана Миколайовича, 15 квітня 
1929 року народження, народився в селі Тур’є Бродівського райо
ну Львівської області, проживає в м. Дубно селище цукрового ком
бінату, українця, з селян, безпартійного, освіта 7 класів, раніше 
судився 27 квітня 1946 року Особливою нарадою при МВС СРСР 
за ст. 54 — 1а і 54 — 11 КК У PCP на чотири роки позбавлення волі 
і 25 січня 1951 року — Кзил-Ординським обласним судом за 
ст. 58-10 КК УРСР на 10 років позбавлення волі. 15 квітня 1955 р. 
Президією Верховного Суду Каз. PCP міра покарання знижена до 
п’яти років позбавлення волі і по амністії від 27 березня 1953 року 
від покарання звільнений зі зняттям судимості.

Розглянувши матеріали справи, допитавши підсудного і свідків 
Судова колегія

ВСТАНОВИЛА:
Будучи вороже настроєним до існуючого в СРСР суспільного 

ладу, Кури ляк з метою підриву і послаблення радянської держави 
протягом 1962-63 років систематично серед робітників Дубнівсько- 
го цукрового комбінату проводив агітацію антирадянського змісту, 
зводив наклепи на радянську дійсність, на зовнішню і національну 
політику радянської держави, на життя робітників СРСР, вихваля
ючи при цьому життя і порядки, що існують у капіталістичних 
державах.

Так, 1962 року в присутності Окіпного і Синиці в приміщенні 
контрольно-розподільного устрою Куриляк доводив необхідність 
заміни в СРСР колективної системи господарства одноосібною сис
темою ведення сільського господарства по типу фермерських гос
подарств США.

В січні і травні 1962 року Куриляк зводив наклеп на політику 
Радянського уряду в питаннях роззброєння і скорочення збройних 
сил Радянського Союзу.

На початку 1962 р. Куриляк у присутності гр. Попелевича зво
див наклеп на Комуністичну партію Радянського Союзу, на вчення 
марксизму, рівняючи його з релігійними догмами.



У квітні-травні 1962 р., вихваляючи життя і порядки в буржуаз
них країнах, зводив наклеп на радянську дійсність, на керівників 
ЦК КПРС і Радянського уряду.

У 1962, обговорюючи разом з робітниками дії “оасівців” у Франції 
та Алжирі, Кури ляк висловився, що для боротьби з існуючими у 
Радянському Союзі порядками, необхідно утворити банди по типу 
ОАС.

Весною 1963 р. Куриляк в розмові з гр. Окіпним зводив наклеп 
на одного з керівників Партії і Уряду, опорочуючи його виступ 
перед працівниками літератури і мистецтва.

В розмові з гр. Синицею опорочував Радянську владу, висловлю
вався за організацію приватновласницького сектору у промисловості.

У липні 1963 року Куриляк серед робітників цукрового заводу 
зводив наклеп на рух за комуністичну працю у СРСР.

У вересні-жовтні 1963 року Куриляк у зв’язку зі Зверненям ра
дянського уряду про економне розходування хліба і хлібних ви
робів, зводив наклеп на політику уряду СРСР, допускав наклеп
ницькі висловлювання на адресу глави Радянського уряду.

У вересні 1963 р. серед учнів школи робітничої молоді Куриляк 
допускав наклепницькі висловлювання на життя робітників і кол
госпників у Радянському Союзі.

1958, 1959 і 1962 років у листах до своєї знайомої Вархоляк А. І. 
та сестри Куриляк Є. М. в різкій формі зводив наклеп на радянську 
дійсність, на національну політику партії та на життя колгоспного 
селянства.

У пред’явленому обвинуваченні Куриляк винним себе визнав 
частково і пояснив, що дійсно він займався агітацією антпрадянсь- 
кого змісту, був вороже настроєним до радянської влади, у зв’язку 
з тим, що вже 1946 і 1951 роках був двічі засуджений за антира- 
дянську діяльність.

Що ж стосується висловлювань про створення організації ОАС 
та розпуску колгоспів Куриляк ці факти заперечує.

Судова колегія вважає, що інкримінований склад злочину Курп- 
ляку доведений повністю показами свідків Окіпного, Ковальсько
го, Синиці, Попелевича, Гаврилюка, Юхимчука, Михащука, Ски- 
бицького, Косянчука, Собчука, Рудого, Орлова, Балабзовського, 
Тишкова, Хміля, Тимощука, Радевич та Вербицької, а також пись
мовими доказами та висновком графічної експертизи.

Керуючись ст. ст. 323 і 324 КПК УРСР, Судова колегія
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ПРИГОВОРИЛА:
Куриляка Степана Миколайовича на підставі ч. 2 ст. 62 КК 

УРСР на 8 (вісім) років позбавлення волі у виправно-трудових 
колоніях суворого режиму.

Міру запобіжного заходу Куриляку С. М. залишити поперед
ню — тримання під вартою.

Строк покарання Куриляку С. М. рахувати з 31 жовтня 1963 
року.

Стягнути з Куриляка С. М. ЗО (тридцять) крб. судових витрат 
у доход держави.

Речові докази (а. с. 360) зберігати у справі.
Вирок може бути оскаржений до Верховного Суду Української 

СРСР протягом 7 діб з дня вручення копії вироку.

Головуючий — підпис.
Н /засідателі — підписи

Згідно: Головуючий — (підпис)

* *  *

Прокуророві Української PCP
Від в ’язня Куриляка Степана Миколайовича,
1929 р. н., що утримується у виправно-трудовому 
таборі за адресою: Мордовська АРСР, станція Потьма, 
п / в  Явас, Ж Х 3 8 5 /7

СКАРГА
ЗО грудня 1963 р. Рівненський обласний суд на підставі ст. 62 ч. 2 

КК УРСР засудив мене на 8 (вісім) років позбавлення волі. Судова 
колегія в кримінальних справах Верховного Суду УРСР 06.02.1964 р. 
розглянула справу у касаційному порядку і перекваліфікувала мої 
дії на ч. І ст. 62 КК УРСР і призначила мені п’ять років позбавлен
ня волі у ВТК. Як вирок, так і ухвалу вважаю незаконними з таких 
підстав:

Суд написав у вироці:
“У січні 1962 року в приміщенні контрольно-розподільного уст

рою в присутності Окіпного і Синиці Куриляк доводив необхідність 
заміни в СРСР колективної системи господарства одноосібною си



стемою ведення сільського господарства по типу ведення фермерсь
ких одноосібних господарств в США”.

Хоча з Окіпним і Синицею я давно перебував у ненормальних, 
натягнутих стосунках, хоча вони на протязі всього попереднього і 
судового слідства брехали на мене, як лише могли, але й вони пере
дали розмову на суді не в тому дусі, як виклав її суд у вироці. 
У бесіді в присутності Окіпного і Синиці я міг згадувати доповідь 
Хрущова та приклади із знайомих мені колгоспів, а також, що в 
колгоспах ще й досі зустрічаються неподобства та недоліки, але я 
ще нікому не пропонував ліквідувати всю колгоспну систему. На 
підставі доповіді Хрущова я позитивно поставився до досягнень 
американського фермера Гарста, але я ніколи не тлумачив позитив
ної оцінки Хрущовим фермера як пропозицію ввести такі способи 
господарювання у нас. Свідки, власне, це й показали в суді, але під 
пером судді мій переказ критичних зауважень Хрущова трансфор
мувався на агітацію за необхідність заміни колгоспів господарства
ми по типу американських ферм. Таким чином суть розмови, пода
на в перекрученому вигляді, і по-друге, вона не має в собі ознак 
злочину, передбаченого ст. 62 КК УРСР, бо стосується економіки, 
а не радянської влади. Тому це звинувачення вміняється мені у 
вину незаконно.

Суд каже у вироці:
“В січні і травні 1962 р. Куриляк зводив наклеп на політику 

Радянського Союзу в питаннях розброєння і скорочення збройних 
сил Радянського Союзу”.

Що це за наклеп? Як він підриває чи ослаблює радянську вла
ду? Якими доказами підтверджується? На ці важливі питання суд 
не відповідає. Виходячи з оціночної теорії, суд не вважав за потрібне 
виконувати вимоги радянського процесуального закону, тому й доз
волив собі записати у вироці цю нахабну брехню. З метою відновлен
ня моїх законних прав та усунення порушення соціалістичної закон
ності цей епізод повинен бути виключений із звинувачення.

“На початку 1962 р. Куриляк у присутності гр. Попилевича зво
див наклеп на Комуністичну партію Радянського Союзу, на вчення 
марксизму, порівнюючи його з релігійними догмами”, — говорить
ся далі у вироці.

Це твердження суд взагалі не повинен був записувати у вирок, 
бо воно стосується не права, а ідеології, а суд не ідеологічна комі
сія. Але оскільки суд тлумачить ст. 62 КК надзвнчайно широко,



розтягує її як гумову, оскільки у руках суду ст. 62 КК — це щось 
безмежне, під що він здатний підвести будь-яку розмову, то дове
деться пояснити наведений епізод.

Свідок Попнлевич, на якого посилається вирок, показував у суді, 
що я балакав з ним про те, що деякі відповідальні комуністи у своїх 
виступах говорять одне, а на ділі роблять зовсім інше, як і деякі 
священики, що в своїх діях далекі від тих норм поведінки, до яких 
закликають християн. (Комуністи, про яких тоді говорилося, були 
ув’язнені за скоєні ними злочини.)

Я неодноразово заявляв у суді клопотання, щоб секретар судо
вого засідання записувала повніше свідків, але суд практично відхи
лив мої клопотання і покази комуністів Попилевича, Ковальського, 
а також Тикова, Балабзовського, Косянчука та інших, що давали 
правдиві покази, не були записані, а частково їм навіть приписано 
те, чого вони зовсім не говорили.

Ось черговий епізод звинувачення.
“У квітні-травні 1962 p., вихваляючи життя і порядки у капіта

лістичних країнах, Куриляк зводив наклеп на радянську дійсність, 
на керівників ЦК КПРС і радянського уряду”.

Суду нічим було розкрити зміст цього звинувачення, бо за сло
вом “наклеп” немає нічого антирадянського, а є лише звичайнісінь
ка розмова, про що й говорили в суді свідки. Крім недоведеності і 
необґрунтованості, це звинувачення ще й не має в собі ознак злочи
ну, передбаченого ст. 62 КК УРСР, бо можна “вихваляти життя і 
порядки в капіталістичних країнах”, і не зводити наклеп на ра
дянську дійсність. Зводити наклеп на будь-що, — значить припису
вати йому свідомо такі факти чи властивості, яких воно насправді 
не має. Отже, суд проявив чималу неграмотність, звинувативши 
мене в тому, ніби я зводив наклеп на радянську дійсність, на керів
ників ЦК КПРС і радянського уряду.

Ні радянська дійсність в цілому, ні керівництво ЦК КПРС і 
радянського уряду не є об’єктом такого злочину, як антирадянська 
агітація і пропаганда.

Екзарх київської православної церкви з усім священним кліром і 
семінаріями — це також радянська дійсність, але цілком зрозуміло, 
що наклеп на духовну семінарію не підриває і не послаблює радянсь
кої влади. Об’єктом антирадянської пропаганди або агітації є ра
дянська влада, а не керівництво ЦК КПРС і радянського уряду. Стаття 
62 КК УРСР захищає систему влади, а не окремих керівних осіб. 
Для захисту керівних осіб є інші статті кримінального кодексу. Та-
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ким чином наведене звинувачення не має у собі складу злочину, пе
редбаченого ст. 62 КК У PCP, тому його необхідно усунути з вироку.

Суд записав у вироці нахабну брехню про те, що я, нібито, схва
лював дії “оасівців” і пропонував створити аналогічні банди в СРСР 
для боротьби з існуючим ладом. З усіх інкримінованих мені обви
нувачень це є найважче. За логікою вироку виходить, що я, хто мав 
уже нещастя двічі побувати у таборах для державних злочинців, 
обрав якраз Окіпного для такого заклику. Яка дурниця! Як можна 
було писати у вироці такі небилиці?! Далі у вироці записано:

“Весною 1963 р. Курнляк у розмові з Окіпним зводив наклеп на 
одного з керівників партії та уряду, опорочуючи його виступ перед 
працівниками літератури й мистецтв”.

Це твердження є вигадкою Окіпного і, до того ж, немає у собі 
ознак злочину, передбаченого ст. 62 КК УРСР, бо ні один з керів
ників партії і уряду, ні його думки з питань літератури і мистецтва 
не є об’єктом антирадянської пропаганди чи агітації, тому наведене 
твердження інкримінується мені не законно.

“В розмові з Синицею, — говориться далі у вироці, — опорочу- 
вав радянську владу, висловлювався за організацію приватного сек
тору в промисловості”.

Мабуть, суд мав на увазі дві окремі речі: опорочування радянсь
кої влади і висловлювання за організацію приватновласницького сек
тору в промисловості? Як я опорочував радянську владу? Що я про 
неї говорив таке, що могло підірвати чи ослабити її? Чому суд не 
виконав вимогу ст. 334 КПК УРСР, яка зобов’язує суд обов’язково 
зазначати спосіб скоєння протиправної дії? Він не зробив цього, щоб 
не розкрити своєї фабрикації цього звинувачення. Загалом, суд весь 
вирок побудував хитроумним способом: він заявляє, що “зводив на
клеп”, “опорочував”, але зовсім не показує, що ж це за “наклеп” та 
опорочування, в чому воно полягає, як воно робилося? Такі голослівні 
твердження повноважного органу є грубим порушенням соціялістич- 
ної законності і радянського правопорядку, бо будучи абстрактними, 
позбавляють можливості відстоювати свої законні права. Тверджен
ня вироку про те, що я висловлювався за організацію приватновлас
ницького сектору в промисловості є вигаданим і не має в собі ознак 
злочину, передбаченого ст. 62 КК УРСР, бо стосується економіки, а 
не такої політичної інституції, як радянська влада.

Далі мені інкримінується таке:
“В липні 1963 р. Кури ляк серед робітників цукрозаводу зводив 

наклеп на рух за комуністичну працю в СРСР”. Тут знову нахабна
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брехня і безсовісне перекручування фактів, показів свідків, моїх по
казів. Суд либонь розумів, що громадський рух за комуністичну пра
цю не є об’єктом злочину антирадянської пропаганди чи агітації, бо 
бригади комуністичної праці — це не радянська влада, але все ж 
вніс до вироку цю нахабну брехню, аби посилити нібито антира- 
дянський зміст моєї політичної характеристики. У вироці записано:

“У вересні-жовтні 1963 р. Куриляк, у зв’язку із зверненням ра
дянського уряду про економне розходування хлібних виробів, зво
див наклеп на політику радянського уряду, допускав наклепницькі 
висловлювання на адресу глави радянського уряду”.

Побачивши у кіножурналі розвантажування в гаванському пор
ту радянського пароплава з пшеницею у той час, коли у Дубні не 
було вже в продажі білого хліба, я дійсно висловив незадоволення. 
Але ж це висловлювання не є антирадянською агітацією чи пропа
гандою. Невже відсутність білого хліба на Україні, де за словами 
Хрущова, завжди їли білий хліб, судді вважали нормальним яви
щем? Суд назвав мій вислів наклепом. Очевидно, наклеп це твер
дження завідомо неправдивого факту. Що ж саме суд вважав в моїх 
словах неправдою: чи мої слова про відсутність білого хліба в Дубні, 
чи те, що у гаванському порту розвантажували радянську пшени
цю? Суд грубо спотворив дійсний стан речей ще й тим, що заявив, 
ніби я висловлювався “в зв’язку зі зверненням уряду про економне 
розходування хліба”. Насправді я висловлювався ще до опубліку
вання звернення уряду. Таким чином ніякого зв’язку між моїми 
словами і заявою уряду не існувало, тому розцінювати їх як незадо
волення заявою уряду немає жодних підстав.

Далі у вироці говориться:
“У вересні 1963 р. серед учнів школи робітничої молоді Куриляк 

допускав наклепницькі висловлювання на життя робітників і кол
госпників в Радянському Союзі”.

Життя робітників і колгоспників, як видно з диспозиції ст. 62 
КК УРСР, не є об’єктом антирадянської агітації чи пропаганди, 
тому інкримінується мені незаконно.

І останнє звинувачення — це кілька моїх приватних листів інтим
ного характеру до дівчини та сестри, що були вилучені до порушення 
кримінальної справи без санкції прокурора, тобто з порушенням кон
ституційного права на таємницю листування. У цих листах я зачепив 
кілька негативних фактів радянської дійсности і поділився цими мої
ми спостереженнями з близькими мені особами, що добре знали весь
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мій життєпис, всю мою нещасливу долю. Поділяючись цими спосте
реженнями, своїм настроєм, я робив це з природної потреби людсь
кого зв’язку, а не з якихось політичних міркувань. У цих листах лиш 
має місце оцінка ряду фактів радянської дійсності, котрі, на мою 
думку, суперечили марксистсько-ленінській ідеї радянської влади.

Зачіпаючи деякі факти суспільного життя в інтимних листах, я 
не мав наміру підриву чи послаблення радянської влади. Антира- 
дянський зміст цих листів не був доведений і на суді. Тому названі 
висловлювання не містять в собі ознак злочину, передбаченого ст. 
62 КК УРСР, тобто антирадянської агітації чи пропаганди. Із усьо
го списку звинувачень ні одне не має в собі ознак злочину, передба
ченого ст. 62 КК УРСР, тому вирок є незаконним і він повинен 
бути скасованим.

На підставі вищенаведеного прошу внести протест на вирок 
Рівненського облсуду УРСР від 6-го лютого 1964 р. до відповідної 
наглядової інстанції для скасування незаконного вироку і закриття 
справи за відсутністю в моїх діях складу злочину.

29.05.64 Підпис.

Цю скаргу написав мені мій однотабірник, юрист Левко Лук’яненко.
1.07.64 р. копію цієї скарги я відправив Генпрокурору СРСР.
10.10.64 р . -----« — — « — — « -------Верховному Суду УРСР
Якщо на ці скарги інколи і приходила відповідь, то вона завжди

була однозначною:
“Осужден правильно”.



ФАТУМ

(Втеча Олійника і Семенюка)
Літо 1964 року. Ясний погожий день. Приблизно 11 година. Ча

стина в ’язнів сьомої зони саме перебуває в робочій зоні, частина — 
у житловій. Хтось відпочиває після нічної зміни, хтось прогулюється 
стадіоном, милуючись липами і зеленою травичкою вздовж трапу. 
Більшість відчуває легкість у шлунку від недоїдання, і все ж літня 
пора у теплий сонячний день навіювала добрий настрій. Раптом 
загуркотіло в небі, і поряд із зоною над лісом виник військовий 
гвннтокрил і полетів кудись далі. За хвилину з іншого боку конц
табору над лісом прогуркотів у тому ж напрямку другий зелений 
військовий гвннтокрил. Я прогулювався із закарпатцем Іваном Ста
ніславом та Іваном Долішнім. Ми подивовано переглянулись: що 
сталося? На території Дубравного управління концтаборів Зубово- 
Полянського району Мордовії ніщо не може відбуватися поза во
лею управлінь МВС та КДБ, отже, це їхня робота. Чим же вони 
займаються? Якесь навчання?

— Може, вирішили показати нам, політв’язням, яку швидку 
військову техніку мають? — висловлювали припущення в’язні.

— Начальник управління полковник Громов час від часу лю
бить політати над концтаборами й подивитися на нас з висоти, але 
він повільніше літає і один, а тут відразу два гвинтокрили і летіли 
швидше, наче кудись поспішали, — розмірковував в’язень Долішній.

Ми губилися у здогадах. До нас підійшло ще кілька чоловік. 
Хтось висловив припущення про втечу. Воно пройшло у низці інших 
припущень і не було сприйняте за найімовірніше. Аж з боку санчас
тини простує до нас Борис Дідовець і повідомляє, що медсестра ска
зала, буцім цієї ночі з одинадцятої зони, що у Явасі, втекли два 
політв’язні. Ні прізвищ, ні національности втікачів вона не назвала.

Ми раділи й просили Бога, щоб влада їх не зловила. Цілий день 
ми чекали подробиць втечі і в напруженому чеканні хотіли почути, 
що їх не зловили. Минув день, другий, третій. Стало зрозуміло, що 
втікачі успішно вийшли за межі Дубравного управління. Тепер влада 
оголосить всесоюзний розшук, розішле міліції їхні фотокартки, 
мобілізує агентуру і намагатиметься їх зловити. Такий розшук в 
активній стадії триває шість місяців. Влада за шість місяців витра
тить на це величезні кошти. Проте їй не шкода коштів, вона з прин-



цнпу мусить довести всім політичним ворогам, що завжди перема
гає, тож хай вони знають, що боротьба проти влади безперспектив
на. Цур їй і пек! її нелюдська сатанинська жорстокість і несправед
ливість так обурювала нас і переповнювала наші душі, що ми про
сили в Бога удачі втікачам і вірили, що їх не зловлять.

За кілька днів ми вже знали, що втекли два українці — Антон 
Олійник і Роман Семенюк. Вони воювали проти окупантів, сміливі 
й самовіддані націоналісти.

*  *  *

Відтак минуло, либонь, три роки. Мене запроторили на три роки 
до Володимирської в’язниці за те, що заважав адміністрації конц
таборів виховувати політв’язнів у радянському дусі підтримував 
оптимістичні націоналістичні настрої, збирав і передавав на волю (а 
також, й за кордон) правду про політичні концтабори (склад в’язнів, 
режим утримання тощо). У березні 1968 року спрямували були до 
Київського КДБ. Після допитів у справі Валентина Мороза про 
його брошуру “Репортаж із заповідника ім. Берії” та хімічного мор
дування у жовтні повернули до Володимирської в ’язниці і за якийсь 
час, либонь, уже в 1969 році посадили разом з Романом Семенком. 
Отже, він так і не вирвався з їхніх лабет!

Ми зустрілися з Романом Семенюком, як щирі побратими, і він 
мені оповів історію цієї втечі. Опишу те, що залишилося в пам’яті. 
Та насамперед — невеличке пояснення про те, як чекісти творили 
міфи про смерть в ’язнів, аби завдати нам психологічного удару.

Десь влітку в 1965 році я здружився з Миколою Апостолом. 
Наприкінці року нас обох перевели у тій же Сосновці з сьомої до 
першої (релігійної) зони. Ми далі дружили і часто в невеликому 
гурті співали українських пісень. Напевно, ці взаємні симпатії че
кісти помітили і роз’єднали нас. Минуло кілька років. Я провів три 
роки у критій тюрмі і повернувся в Мордовію до третьої зони. Апо
стол давно звільнився. І ось по зоні пустили чутку: Апостол у Тер
нополі зв’язався з золотовалютниками. їх зловили, і Апостола роз
стріляли. Нас охопив сум: “Навіщо ж він, український націоналіст, 
зв’язався з торгівлею золотом?! Замість боротися за волю України 
взявся за спекуляції золотом! Навіщо ж він устряв у ту справу?! 
Шкода патріота! Згинув по-дурному!” Довго не покидав душу жаль 
за улюбленим побратимом по боротьбі за спільну справу. Аж через 
двадцять років дізнаюся, що Апостол не був страчений, що це була
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навмисна чекістська дезінформація, призначена завдати в’язням 
психологічного удару — зменшити їхній оптимізм та опустити в 
сум та журбу.

Вже значно пізніше на особливо суворому режимі в камерах ми 
часто згадували геніяльного повстанця Антона Олійника, що зумів 
двічі втекти з ув’язнення, та його побратима у другій втечі Романа 
Семенюка. Олійника таки стратили. А Семенюк, як виявилося значно 
пізніше, закінчив 28-річнпй термін і звільнився. Бойовий чоловік!

Так ось я про те, що якось, не знати звідки, долинає до нас 
чутка, що Семенюк Роман помер. Ми дуже шкодували. Людини, 
що була зразком непохитностн і повстанської вірности, вже немає 
серед живих — жаль, страшенний жаль! А ось 2004 року дістаю 
листа від Миколи Курчика з адресою сестри Романа Семенюка. 
Негайно написав, проте відповіді так і не отримав. Мені особливо 
жаль і того, що тепер нікому розповісти всіх подробиць підготовки 
втечі та всіх обставин подальшої долі двох славних синів українсь
кої нації.

Та повернуся до тюремної камери.
Прибувши з Києва до Володимнрської в ’язниці, Романа Семе

нюка я побачив уперше. Він був на років п ’ять старший за мене, 
кремезний, середнього зросту, дужий, сильний чоловік. Сірі спокійні 
очі світилися впевненістю і відчуттям власної ваги на землі. Такі 
люди не запобігають ласки в когось, не улещаються. їхні дії і вчин
ки обумовлюються з їхніми переконаннями і знаходять силу у своїй 
власній психологічній установці. Вони самодостатні. Дивлячись на 
нього, я уявляв собі того давнього середньостатистичного українця, 
що споконвіків трудився на своїй землі, любив рідний край, при
множував сімейні статки власною працею, ніколи нічого не вкрав і 
був гордий зі свого місця в сільській громаді. Я думав: на таких 
людях тримався український рід тисячі років, це такі українці ство
рили Козаччину і боронили українську землю від різних зайд.

Тож ось яку історію про втечу я від нього почув.
В одинадцятій зоні, де працював Роман Семенюк, був великий 

деревообробний комбінат. Деревину в зону транспортували рука
вом річки Явас. Він був неширокий, але доволі глибокий. З річки 
деревину затягували у ставок, з нього транспортером доправляли 
на склад, а далі — на тартак. Ставок невеликий продовгуватий. 
Річка проходила крізь заборонні споруди і текла далі за зоною. 
Заборонні споруди складалися з трапа, по якому час від часу про



ходили менти. Зі сторони трапа у дно ставка були загнані стальні 
прути. На рівні трапа вони були з ’єднані між собою за допомогою 
електрозварки кількома поперечними прутами. За трапом височів 
дощатий паркан з косими перекладинами по верху, густо обплете
ними колючим дротом. Під парканом у дно ставка також було за
гнано низку стальних прутів. За парканом — ще один трап для 
зовнішнього обходу й перевірок охоронних споруд. Там також було 
застромлено у дно ставка ряд прутів, прикріплених до трапа.

Сформувалася група українських політв’язнів, що вирішила тіка
ти. Група розробила і ухвалила план роботи з підготовки до втечі. 
Обстеживши систему охорони зони, вирішили перерізати прути і 
на той бік переплисти попід трапами й парканом. Позаяк підготов
ка мала зайняти багато днів, а може, й не один місяць, то розділили 
обов’язки. Олійник і Семенюк узялися пиляти прути. Іван Канди- 
ба зголосився залазити на високу вежу і звідти спостерігати за ру
хом ментів. Коли б мент прямував у бік ставка, Кандиба мав вис
тавляти палітурку журналу. Інший мав спостерігати за Кандибою, 
нібито відпочиваючи над ставком, і попередити Олійника чи Семе
нюка про небезпеку. Для цього мав заспівати пісню, пісні за домо
вленістю міняли.

Кілька чоловік призначили для спостереження за поведінкою 
ментів. Вони мали визначати, чи в ментів не виникли підозри. Но
жівки по металу красти в механічному цеху, виносити і класти в 
обумовленому місці біля ставка мала окрема людина.

Уперше в розвідку під виглядом купання Олійник і Семенюк 
полізли у воду у червні. Вода була ще холодна, але починати муси
ли раніше, щоб не затягнути аж до осени. Побачили, що штирі в 
першому ряді товсті і глибоко загнані в дно, та так густо, що між 
ними не протиснешся. Відігнути не можна, тож доведеться пиляти. 
Крізь перший ряд просунули тичку і постукали по штирях другого 
ряду. Вони були вельми міцні, в тому ряді доведеться їх перепилю
вати. До третього ряду тичкою не досягали. Здавалося, що там 
штирі забиті рідше, то ж сподівалися, що вдасться протиснутися.

Після розвідки провели нараду. Сховалися у маленькому цеху, 
де один верстат стругав покрівельні стружки. Заходили по одному, 
по два, але щоб зменшити для ока випадкової людини підстави для 
підозр, запросили одного литовця. Його давно знали як надійну 
людину, а група, розбавлена людьми інших національностей, завж
ди викликала менше підозр. Ще була й така проблема. Часто сто
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ронні люди, отак собі від нічого робити, йдуть до ставка. Коли у 
воді під трапом був Семенюк чи Олійник з ножівкою, виникала 
проблема, як би відвернути тих людей, щоб не наближалися і ви
падково чогось не помітили. Литовець кілька разів зумів їх зустрі
ти далеко від ставка, заговорити й направити в інший бік.

Пиляти вертикального товстого прута було тяжко і незручно. Це 
не те, що пиляти ножівкою кусок прута, затиснутого горизонтально 
в лещатах! Працювали по черзі: то Олійник, то Семенюк.

Коли пиляли прут у першому ряді, було легше. Кандиба — уваж
ний спостерігач, він відразу попереджав, коли мент з ’являвся на 
трапі і йшов у їхньому напрямку. Проте існувала інша проблема: 
коли мент ішов повільно, то в’язень легко встигав вилізти з води і 
вбратися, а коли — дуже швидко, то важко було встигнути одягну
тися так, щоб не виникало підозри для стороннього ока.

Спільно з Кандибою побратими виробили сигналізацію на зви
чайну ходу мента і на швидку. Одного разу Семенюк саме пиляв, 
коли Кандиба просигналив, що мент іде дуже швидко. Роман побо
явся вилазити і причаївся під трапом. Мент майже біг, коли дійшов 
до ставка, раптом стишив ходу і став уважніше придивлятися до 
води. В’язень причаївся і — нічичирк, тільки й чекав що ось поба
чить його й закричить. Аж ні, слава Богу, пронесло — мент Семе
нюка не помітив! А він, коли мент повільно ступав по дошках трапа 
над його головою, увесь стиснувся, мов загнаний собака, готовий 
вибухнути найбруднішою лайкою і на мента і на всю московську 
імперію. А коли його кроки стали віддалятися і зрозумів, що про
несло, то цокотів зубами — не так від холодної води, як від напру
ги. Подякував Богові і аби зігрітися, став швидко пиляти штиря. 
Та лишень смикнув ножівку, як вона раптом хруснула. Вилаявся,
і, намагаючись прибрати безтурботного вигляду, поволі виліз із 
води, одягнувся і пішов далі від сажалки.

Нарешті, в’язні перепиляли штиря у воді і спробували, чи мож
на нижній кінець так відхилити, щоб дозволяв просунутися. На 
щастя, він трохи відхилився і Семенюк протиснувся на другий бік, 
потім — назад, потім виставив його, як було раніше. Штирі друго
го ряду були ще товщі, либонь, не менше ЗО міліметрів. Стояли так 
само густо, що поміж них не просунешся. Довелося пиляти. Олій
ник — міцний чоловік, та й Роман не з безсилих, і все ж пиляння 
просувалося вельми повільно. Від незручности часто ламалися по



лотна ножівок. Іноді це припиняло роботу на кілька днів. Час від 
часу роботу зривав і дощ, бо ж не будеш у дощ лізти у воду нібито 
для купання.

Провели змовники нараду втікачів і помічників і прийняли рішен
ня впродовж двох тижнів не пиляти, а уважно слідкувати за всім, 
що відбувається в зоні. Нічого підозрілого не було помічено.

Аби відвернути увагу, команда розпустила по зоні чутку, що до 
Олійника приїздить на побачення сестра і, здається, вмовлятиме 
Антона написати покаянну заяву.

Олійник запросив сестру Надію на побачення. Вона приїхала, 
привезла гроші, костюм і дві сорочки.

Згодом перепиляли штиря у другому ряді. Його також можна 
було відхиляти й пролазити. Третій ряд складався з тонших штирів. 
Один був неглибоко застромлений у дно, його вдалося вигнути на
стільки, щоб дозволяв протиснутися.

У міру просування підготовки до втечі, в групі наростало хви
лювання. Дехто з тих, хто на початку збирався тікати, в кінці підго
товки так нервував, що Роман з Антоном запропонували на зборах 
не йти з ними нікому. Краще до кінця забезпечити їм спокійну 
атмосферу в зоні й добру підготовку. Це було правильно. Провал 
під час підготовки означає заміну концтабірного ув’язнення на три 
роки тюремного. А провал під час виходу із зони — це ризик бути 
застріленим. Поки йде підготовка, люди витримують нервове на
пруження. Наближення вирішальної ночі нерви напружує більше і 
більше. Добре, коли людина в останній день чесно відмовиться і не 
видасть таємниці. А бували випадки, коли нервування призводило 
до відмови від підготовки втечі, або ще гірше — викликала підозри 
в ментів, і ті самі нападали на слід. Семенюк з Олійником почува
ли в собі досить духу, аби продовжити справу і йти на ризик.

— Пане Романе, — запитую я, — що ви планували робити на 
волі?

— Воювати проти московських окупантів.
— Як? Ви мали надію знайти зброю?
— Ми б її знайшли?
— Де ви збиралися базуватися?
— Знайшли б когось із старих знайомих, а влітку можна було б 

і в лісі.
— Гаразд, я маю багато запитань до вас, але поки що розкажіть 

все послідовно, чим закінчилася ваша втеча.



І пан Роман охоче розповів, що було далі.
Отже, в ніч виходу із зони група підтримки поклала опудала на 

ліжка втікачів, щоб створити ілюзію, буцім вони сплять. З одного й 
з другого боку ставка хлопці спостерігали за трапами, щоб у разі 
появи мента, відвернути його увагу якимсь криком чи мовбито свар
кою.

Втікачі загорнули черевики й костюми у вузлики, підняли їх 
над водою і рушили крізь прорізі в рядах стальних стержнів. Про
йшовши перший ряд, відхилений штир повернули на місце. І так 
проминули другий і третій ряд. За собою залишили все в порядку. 
Пройшли водою біля берега метрів сто чи двісті й тільки тоді ступи
ли на берег, причому — на траву, а не на землю чи пісок, остеріга
ючись, аби собака не напав на слід. Перевдягнулися в сухе цивіль
не вбрання, відійшли трохи в глиб лісу, викопали ножами ямку, в 
якій і заховали мокрий зеківський одяг та черевики. Всупереч тому, 
що зазвичай втікачі йдуть в бік залізничної станції, вони пішли у 
зворотному напрямку. Вони знали географію місцевости навколо 
Явасівської одинадцятої зони. Відійшли кілометрів п’ятнадцять і 
коли почало розвиднятися, зупинилися в густому теплому лісі, за
маскувалися, попоїли і прилягли спочити.

Тим часом у зоні, коли виявили втечу, свої хлопці пустили чут
ку, що черговий мент перевдягнув втікачів у військову уніформу і 
пропустив через вахту в той час, коли два інші менти після чарку
вання міцно спали. Це справило враження — чекісти відразу взя
лися допитувати всю зміну, що чергувала в ту ніч.

Двоє ж побратимів вирішили не сідати в потяг Явас-Потьма, як 
це годилося б, а вийти на Сизрансько-Московську залізницю. Харчів 
вони трохи мали, тож вдень відпочивали, а ночами сільськими й 
лісовими дорогами за три доби дійшли до Сизрансько-Московської 
залізниці кілометрів за 15-20 від Потьми, сіли у товарний потяг і 
поїхали на захід. Удосвіта на одній невеликій станції зійшли, купи
ли в магазині харчів і пішли до лісу на денний відпочинок. Так 
об’їхали Москву і доїхали до рідних місць у Березнівськнй район 
Рівненської области.

Прийшли до Антонової сестри Надії в село Друхова. Розповіли 
про свої мандри, переночували у сусідів. Як виявилося, пару років 
тому помер Антонів батько, тож він захотів відвідати могилу і по
молитися за його душу. Потім поїхали у Львів до брата Василя 
Підгородецького. Він розповів про діяльність влади та настрої лю-



дей. Люди були иезадоволені владою, вони бачили, що їхній бо
ротьбі співчуватимуть і намагатимуться допомагати. Самі до рук 
зброї не візьмуть, але нагодують і одягнуть. Та не вдалося їм пово
ювати за рідну неньку...

— За нашими попередніми планами, — розповідав він, — ми 
мали їхати на Івано-Франківщину, але Антон захотів ще раз повер
нутися в село і відвідати могилу батька.

— Навіщо, Антоне, їхати туди вдруге. Вже відвідали батька, 
вклонилися його могилі і досить. Ти знаєш, що за нашими рідними 
чекісти неодмінно організують цілодобове спостереження. Навіщо 
ризикувати?! — вмовляв Роман.

— Ні, Романе, я щось недоговорив батькові, тому хочу виконати 
свій синівський обов’язок.

— Антоне, ти виконав обов'язок, — переконував той. — Повер
нувшись здалеку в рідний край, ти не зневажив батьківську моги
лу, відвідав і помолився над нею за його душу. Перед нами стоять 
інші завдання. Ми мусимо думати про їх виконання.

— Романе, мене дуже тягне туди, я поцілую батьків хрест і по
вернуся, а ти почекай мене у Радехові у знайомих.

— Та коли ти так напосівся, то я тебе одного не відпущу, я піду 
з тобою.

Ми поїхали. Разом пішли на цвинтар, він вкляк на батькову 
могилу і довго молився. Я помолився і нишком зиркаю навколо чи, 
бува, не чигають на нас із-за кущів. Ніби нікого не видно, але на 
душі неспокійно. Ступив крок до Антона, торкнув плече й кажу: 
“Ходімо, дорогий побратиме”. Він встав і мовчки пішов за мною. 
Це був пізній вечір, і добре розгледіти вираз його очей не можна 
було, але мені здалося, що поруч зі мною не мужній, безстрашний 
завзятий воїн УПА Олійник, а якась його бездушна тінь.

Ми тихо й обережно виходили з села малими стежками на доро
гу. Вийшли й пішли швидко. Минули друге село. За селом зупини
ли якесь вантажне авто і запитали, куди їде. Водій їхав до Львова. 
Попросилися підвезти. Водій погодився. Ми залізли в кузов і щас
ливо приїхали в Підзамче, знайшли квартиру Никифорука, з яким 
Антон сидів кілька років і домовився був про продовження бороть
би. Постукали. Никифорук, не включивши світла, відчинив двері
і, упізнавши тихий голос Антона, завів нас до темної квартири, 
нагодував добре і почав розпитувати про втечу, розповідати про 
окупаційну владу і спитав, що збираємося робити. Потім примусив



нас лягти спати. Спали ми майже до обіду. Пообідавши, обговорю
вали варіянти подальших дій. Коли згадали про Франківщину, 
Никифорук дав дві адреси наших людей, до яких можна звертати
ся за допомогою, а, може, і за співпрацею.

Надвечір подякували господареві й непомітно покинули приват
не помешкання. У господаря залишили думку, що пробираємося на 
Франківщину в горн, а коли вийшли й пішли по майже безлюдній 
вулиці цієї старовинної околиці Львова, Олійник каже:

— Давай заїдемо ще до сестри. Я забув у неї пару білизни. І ще 
раз треба сходити до батькової могили.

— Та ти що, Антоне?! Ми ж уже два рази були на могилі твого 
батька. Досить цього. їдьмо на Франківщину.

— Ні, Романе, я не можу отак просто податися у гори. Мушу ще 
раз повернутися у рідні місця.

— Антоне, я визнаю тебе за свого провідника і командира, але 
кажу тобі: не роби дурниць. За сестриною хатою, за цвинтарем, за 
всім селом, без сумніву, встановили спостереження і ми потрапимо 
їм просто у лапи.

— На цвинтар міі пройдемо не з вулиці через браму, а пролізе
мо через частокіл і непомітно проберемося до батьківської могили.

— Ти кажеш дурннці. У них є прилади нічного бачення, і людей 
своїх вони напевно розставили у всіх куточках. Йти втретє в одну 
незаконспіровану точку — це грубе порушення правил конспірації.

— Романе, я чую поклик надземного голосу, який веде мене до 
батьківської могили. Мушу піти ще раз, може востаннє.

— Дорогий брате, не роби цього. Хай батько лежить у спокої. 
Нам треба думати про живе. Продовженням боротьби ти більше 
догодиш йому, ніж молитвами біля могили.

— Романе, не відмовляй мене. Мене тягне до могили. І якщо я 
не піду, то саме небо мене прокляне. Я мушу йти. А ти не йди. На 
цей раз я піду сам. І повернуся. Тоді разом підемо у Карпати.

— Як ж я можу тебе, свого командира покинути?
— Ти не кидаєш мене, не зраджуєш. Ми просто розлучаємося на 

одну ніч.
— Не йди, Антоне, прошу тебе, не йди!
— Не проси мене, друже. Я мушу ще раз піти й відвідати могилу 

батька. Я відчуваю, як він мене чекає. Не можу не послухатися 
цього поклику. Іду.



Я не знав, що ще міг сказати йому, щоб зупинити, і ми вируши
ли. Відстав на два кроки, йшов за ним і думав: “Навіщо, Боже мій, 
навіщо втретє йти на цвинтар рідного села?! Чекісти були б дурня
ми, коли б не обставили все село і цвинтар сексотами й солдатами. 
Йдемо в пащу. А якщо дозволити Антонові йти самому і його зло
влять, а мене ні, тоді всі в ’язні в зонах і всі загалом знайомі й 
родичі скажуть, що я зрадив. Дожитися до такої ганьби, то краще 
померти. Наздогнав Олійника і мовчки пішов поруч. Кожен крок 
уперед було важко ступати. Коли підіймав ногу, щоб переставити її 
вперед, наче якийсь магніт штовхав назад, аби не дати рухатися. 
Вийшли з міста, сіли на попутне вантажне авто і мовчки їхали зі 
Львівщини на Рівненщину. У кузові стояв якийсь великий двигун. 
Людей не було. Навкруги глуха ніч і тільки дві фари простромлю
вали її яскравими променями. Ці промені згущували навколо себе 
темінь і робили ніч ще темнішою. Ми могли б говорити що хочеш, 
бо на кілометри нікого ніде не було і ніхто б нас не підслухав, водій 
у кабіні також не становив ніякої небезпеки, бо його вуха заповню
вав рівний гул двигуна і нас він не міг чути, але ми мовчали. На
решті, я знову обізвався.

— Антоне, ну чого ти такнп? Ти порушуєш план, що ного ми 
розробили ще в таборі?

— Романе, ти не можеш зрозуміти, що мене тягне до батькової 
могили не просто синівський обов’язок, а батькова душа, а, може, 
навіть не душа, а верховна сила, що є і над батьком, і наді мною, і 
поєднує нас — і живих і мертвих в один духовний безперервний 
ланцюг минулих і живих Олійників.

— Антоне, ти говориш як філософ, а ми — вояки і наше завдан
ня — воювати. Ти борець за українську справу з 1941 року до 1955 ро
ку, був наставником, командував боївкою впродовж п ’яти років і 
командував уміло. Був сміливий і розсудливий, вмів бити ворогів, 
а тепер дієш вкрай нерозумно. Що з тобою?

— У кожного своя доля...
— Маємо дбати про спільну долю єдиної України.
— Романе, вся душа моя лине до батькової могили, щоб вклони

тися йому, ніби обняти своїм духом його. Він кличе мене до себе. 
Може, він мене благословить і тоді з легкою душею я відійду від 
нього і піду разом з тобою у вихор затятої боротьби з москалями. 
Ти можеш залишитися в Лопатині у наших знайомих. Я повернуся 
і зайду за тобою.
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Останнє речення прозвучало так, наче його вимовив не Антон, а 
хтось зовсім інший. І було в ньому стільки непевности, що речення 
радше було б сказати: “Я ніколи звідти не повернуся...”

— Ти, друже Антоне, знаєш, що покинути тебе я не покину, не 
маю права залишити свого командира й провідника хоч і йду за 
тобою так неохоче, немов на шибеницю.

І замовк. Мовчали доки сиділи в кузові автомобіля. Перед Дру- 
ховнм зупинили, подякували водієві, перекинулися парою слів і 
знову пішли вперед мовчки. Кожен думав про своє. Не знаю, що 
думав Антон, а я безупино повторював про себе: “Навіщо наражає
мо себе на небезпеку?! Навіщо ризикуємо без жодної потреби? 
Навіщо ліземо бісу у зуби, з яких щойно вирвалися так вдало?!

Підійшли до села, і Антон обізвався:
— Ходімо до сестри. Дасть чогось попоїсти.
— Та в нас у портфелі ще є харчі, то чого ж заходити до хати? 

Ходімо вже просто на цвинтар? Ти ж і вночі знайдеш могилу батька.
— Ну, та хочеться і з сестрою попрощатися.
Марно було відмовляти. Антон діяв, мов зачарований сновида. 

І був у ньому не колишній відважний сильний вольовий націоналіст, 
а якийсь його двійник, якась його тінь.

Коли підійшли до хати, і він легенько постукав у шибку, пролу
нав глухий постріл ракетниці і небо освітилося білим штучним 
світлом. Одночасно пролунала команда командира роти до солдат 
оточити хату, ввірватися на подвір’я і схопити нас. І до нас: “Стій! 
Ні кроку назад! Уперед, до стіни! Руки вверх і прикласти до стіни!”.

Голос командира тремтів. Він заїкався зі страху, хотів наказува
ти щось солдатам і не знав, що їм сказати. Потім трохи зібрався з 
духом і наказав командирові першого взводу обшукати нас.

Мабуть, емведешннків інструктували, як завжди в таких випад
ках:

— Державні злочинці особливо небезпечні, озброєні і відчай
душні. Не бажаючи повертатися у концтабір, можуть застосовува
ти зброю, тож будьте обережні й сміливі.

Такі інструкції залякували і солдатів і офіцерів. Цей страх вияв
лявся у всіх їхніх наказах і діях, дарма що у нас зброї ще не було.

Рота, яку спрямували ловити нас, була розосереджена по всьо
му селу і спостерігала за всіма місцями, де ймовірно ми могли з’я
витися.



Чинити опір чи тікати не було жодної можливости. Нас закува
ли в ручні кайдани, посадили у різні авта і привезли до слідчого 
ізолятора Рівенського облуправління КДБ.

Небо почало сіріти. Ми цілу ніч не спали, коли я опинився в 
камері з ліжком, то відразу заснув.

В яку камеру посадили Олійника, не знаю. Мабуть, у другому 
кінці коридору, щоб не могли перестукуватися чи поговорити через 
унітази. Спати мені дали не більше двох годин. Підняли. Голова, 
як бубон, гула. Привели до кабінету слідчого. Посадили неподалік 
від нього навпроти стола. Біля стіни за метр від мене сидів старши
на. Другий мент сидів поруч зі слідчим. Слідчий сказав:

— Мені доручили вести вашу справу, тож слід познайомитися. 
Я слідчий з особливо важливих справ майор Позуботков. Як ваше 
прізвище?

— Ви знаєте, як моє прізвище.
— Я мушу записати в протокол з ваших уст.
— Вам доведеться писати це не з моїх уст.
— Ви відмовляєтеся відповідати на питання?
— Так, відмовляюся.
У цей момент двері камери відчинилися і до камери зайшли — 

як ти думаєш, хто? Заступник оперативного уповноваженого КДБ 
Яваського управління підполковник Потапов і начальник Рівненсь
кого слідчого ізолятора КДБ.

— Ну, що Семенюк, — уїдливо проскрипів крізь зуби мордовсь
кий кадебіст, — погуляв на волі?! Вражина!.. Розмахується і з 
усієї сили б’є мене в сонячне сплетіння. Я похитнувся назад, вип
ростався, стискаю кулак і намірився загатити йому в щелепу, але 
старшина, що сидів поруч, схопився і відбив мій кулак у бік.

— Ага...то ти ще й боронитися хочеш! — заверещав Потапов і 
садонув мене вдруге у сонячне сплетіння. Підскакує старшина і б ’є 
мене у спину.

— Ти знаєш, що таке камерний футбол? — заверещав мордовсь
кий кадебіст. Зараз відчуєш! І другий старшина б’є мене в груди.
Я лечу на першого. Слідчий встав із-за столу і дивиться, а началь
ник слідчого ізолятора і мордовський кадебіст стоять у готовності 
допомогти двом старшинам мене гамселити. Я знав, що перша, сто
яча, стадія цього “футболу” приводить ментів до сказу, і коли лю
дина вже нездужає стояти й падає додолу, то, оскаженілі, вони,



переходячи від кулаків до носаків, можуть поламати ребра, руки, 
ноги і загалом можуть затовкти на смерть, тож старався триматися 
на ногах, проте черговий удар мене збив з ніг і я повалився.

— Досить! — наказав начальник слідчого ізолятора. — Старши
на, принеси наручні кайдани, ми йому зв’яжемо залізом руки. “Се
менюк, — звернувся він до мене, — назвіть ваше ім’я і прізвище 
слідчому для протоколу”.

Я промовчав.
— Майор Позубоков, — звернувся до слідчого начальник ізоля

тора, на підставі рапорту командира роти капітана Пузанова про 
затримання Антона Олійника і Романа Семенюка підписуйте поста
нову про порушення кримінальної справи проти Романа Семенюка 
за статтею про втечу з місць ув’язнення. Старшина Миглюс, відведіть 
Семенюка до камери! А я дам вказівку належно оформити прибут
тя в наше розпорядження двох затриманих націоналістів.

Начальник ізолятора і мордовський кадебіст вийшли з кабінету. 
За хвилину прийшов мент з наручними кайданами. Я нездужав 
чинити опір, і він надів їх на мої руки в мене за спиною.

— То як ваше прізвище, ім’я та по батькові? — повторив слідчий 
питання.

Я промовчав.
— Не хочете говорити?
Я промовчав.
— Нічого, ще заговориш! — гаркнув роздратовано. — А тепер 

іди до камери. Старшина, відведіть його. В камері кайдани здійміть.
Я встав. Вся верхня частина тіла горіла жагучим вогнем. Ступив 

крок і коли поставив ногу додолу, гострий біль шпигонув у право
му нижньому ребрі і в лівому — посередині і, здається, не було 
такої клітинки тіла, щоб не боліла.

— Що, болить? — злорадно кинув слідчий мені у спину. Бач, як 
тут уміють!

— Бачу, як умієте.
— А якого ж вороги радянської влади хочуть до себе ставлення?
Двері кабінету зачинилися, і я почовгав потихеньку до камери.

У камері менти зняли наручники. Я спробував лягти — болять 
груди. Сів на стільця біля столу, підпер руками голову, намацав 
позу, що давала дихати без болю і задрімав. Проснувся, коли мент 
постукав у двері, відчинив годівницю, і жінка в білому халаті по
верх військової уніформи запропонувала взяти обід. Пообідав і спро-
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бував лягти на ліжко. Довго вовтузився, заки пристосував матраца, 
і ковдру, і подушку так, щоб боліло найменше й заснув. Проспав 
вечерю і спав до самого рання. Вранці почувався краще: боліло не 
все тіло, а лише в окремих місцях. Після снідання повели до слідчого. 
Слідчий говорив лагідно, звинувачував мордовського кадебіста і 
сказав, що після вашої втечі йому погрожували вигнати з КДБ, 
розжалувати і спрямувати в зону наглядачем, і врятувало його від 
цього тільки те, що нас обох зловили.

— То мав би дякувати, — відповів я, — а він пустив мене, мов 
футбольну кулю, між двох наглядачів.

Слідчий дав мені прочитати й підписати постанову про порушен
ня кримінальної справи за статтею про втечу з місць позбавлення 
волі. Я підписав, мене відвели у камеру і більше двох тижнів не 
викликали на допит.

Далі, за словами Романа Семенка, слідство пішло за схемою: 
кого ви знаєте в 11-й зоні, хто вам допомагав, хто пиляв стальні 
штирі, як ви до них підходили, як відходили, де ховали ножівки, 
хто з наглядачів чергував у ніч втечі?

Про людей він відмовлявся говорити, про пиляння казав, що 
пиляв сам. На питання про мету втечі відповів, що надокучило 
сидіти в концтаборі.

Чекісти готували страту Олійннка і хотіли, щоб Семенюк дав їм 
певне виправдання. По-всякому слідчі намагалися витягнути з ньо
го визнання, що втекли вони з метою боротьби проти влади, а не з 
метою звільнитися від неволі. Коли б Роман визнав, що втекли з 
метою боротьби проти окупації, то можна було б кваліфікувати їхні 
дії як підготовку до зради, тобто — втеча (стаття 183 Кримінально
го кодексу У PCP) плюс стаття 17 КК (готування до злочину) і 
стаття 56 КК (зрада батьківщини).

Готування до зради кваліфікують як зраду. Зрада передбачає 
смертну кару, і їх можна було б стратити. Розуміючи це, він кожно
го разу повторював, що тікали, бо надокучило сидіти у неволі. На 
це вказував і той факт, що їх упіймали беззбройних.

Другий напрямок підготовки до страти Олійника. Через агенту
ру чекісти винюхували настрої зеків у зоні. В’язні знали Олійннка 
як надзвичайно самовідданого націоналіста, фізично дужого, сміли
вого й рішучого. У всій зоні склалася думка, що чекісти скориста
ються втечею, щоб його знищити. Напевно й агентура доклала сво
го: мовляв, ясна річ, що розстріляють! Якщо у нього вистачило



нервів перепиляти два таких товстих штирі у воді, у холоді, то 
ніяка загорожа його не втримає. Ясно, що його стратять.

Коли закінчилося слідство і слідчі показали Семенюкові мате- 
ріяли для ознайомлення, стало зрозуміло, що Олійник спочатку 
просто відмовлявся говорити зі слідчими. Лише місяців за три у 
протоколах починають з ’являтися його свідчення. Свідчення не 
фактів, що стосувалося їхньої втечі, а — заяви, причому що далі, 
то довші, гостріші й відверто антпімперські. Мабуть, він зрозумів, 
що його стратять, і вирішив залишити нащадкам, що колись у са
мостійній Україні вивчатимуть справи, свідчення своєї безмежної 
любовн до України, такої ж безмежної ненависти до московських 
окупантів і свідому гибель за неньку-Україну.

Чекісти, мабуть, здогадувалися про це, бо далі стали записувати 
його політичні заяви все коротше і стисліше, явно не бажаючи пе
ретворювати протоколи допитів у виклад самостійницьких ідеоло
гічних лекцій українського націоналістичного фанатика.

Справу Романа Семенка відокремили. Проблема втечі не склад
на, хоч допитували багато в ’язнів і наглядачів і нагромадили бага
то паперів. Привезли в Мордовію, засудили районним судом, і до
дали три роки терміну і, врешті-решт, запроторили до Володимирсь- 
кої в’язниці, де я з ним і зустрівся.

З Олійником чекісти вчинили велику пропагандивну виставу-фаль- 
сифікацію. Розкопали якусь братську могилу і представили Олійни
ка відповідальним за розстріл тієї групи людей, що в ній похована. 
Розтрубили це на весь Березнівський район і всю область. Взялися 
проводити мітинги громадян із засуджуванням всіх націоналістів за
галом і Олійника зокрема. Процес фальсифікації матеріялів на Олій
ника, антиоунівської істерії та комуністичної пропаганди розтягнулн 
на цілий рік. На завершення провели судову розправу — присудили 
Олійника до страти і в Рівному розстріляли.

— Не знаю, — невесело сказав Семенюк, — чи писав Олійник 
скаргу. Міг писати у дусі звинувачення російської комуністичної імперії. 
У всякому разі з деяких чекістських реплік можна було робити висно
вок, що Олійник загалом у протоколах слідства писав багато — не те, 
що хотіли чекісти, але свою українську історичну правду.

Хтось із великих людей сказав: “Незамінних людей немає”. Не
правда. Олійника ніхто не замінить. Хто б не прийшов у лави на
ціонально-визвольного руху, він посяде своє місце і не займе Олій- 
никове.



Роман закінчив розповідь і затих. Я також поринув у події, що 
він їх змалював. І лише згодом, ніби оговтавшись, подякував. 
В одній камері з Семенюком ми були місяців два. Час від часу він 
згадував якісь деталі і доповнював розповідь та відповідав на мої 
запитання.

І кожного разу я зауважував, як журба оповивала Семенюка, 
спогадуючи пережите він ставав сумний-сумний. Я здогадувався: 
Семенюк і Олійник — тільки двоє у цій драмі, і один помер, а 
другий живий. Я вірив у щирість його розповіді, у долю, що не
вблаганно призвела Олійннка до могили, вірив у повну безвинність 
Семенюка. А він припускав, що хтось може запідозрити якусь бо
дай і невеличку непряму його вину. Виправдовуватися немає при
чин, і разом з тим сама можливість такого припущення навіювала 
сум.

Невдовзі нас розвели по різних камерах, пізніше ми опинилися 
у різних концтаборах.

Через одинадцять років я зустрівся з Кандибою в моїй 
чернігівській квартирі. Нас хвилювали нові проблеми, і Кандибу я 
не розпитував про втечу Олійника й Семенюка. Не розпитав у 80-х, 
не розпитував і у 90-х роках. Семенюк давно помер, до чого ці 
розмови?! Лише одного разу Кандиба обізвався:

— А знаєш Левку, я допомагав втечі Олійника і Семенюка на 
одинадцятому.

— Так, то була генія льна втеча, — сказав я.
— То була добре організована бригада, і я в тій бригаді мав 

обов’язок стояти на високій вежі і сигналізувати про появу мента. 
Способи сигналізації ми також добре розробили і чітко використо
вували.

— Іване, не забудь жодних дрібниць. Держи у голові. Я до тебе 
ще звернуся за цією розповіддю, то щоб міг мені розповісти док
ладно, — просив я його.

— Пам’ятатиму.
Пару років тому Кандиба помер. За його життя я ще мав енер

гію активно займатися політикою і писання мемуарів не стояло на 
порядку денному. А тепер не стало на землі тих, хто брав участь у 
втечі і найкраще знав підготовку до неї. Тож ця розповідь — відлуння 
сорокарічних спогадів, що бринять у душі давнім настроєм і аж 
ніяк не претендує на точність розвитку подій і деталей.



ПАЙКА КИСЛОГО ХЛІБА

Ні, люди, я розказую не байку —
Це наша не сьогоднішня біда:
Серед лісів мордовських маю пайку, 
З  якої тридцять третій вигляда.

М. Руденко. Поезії

Поки бригада вмивалася, шнир приніс на дерев’яній таці пайки 
хліба і поставив на стіл ліворуч од стіни при вході до барака. Він 
умився раніше і тепер сидів біля столу і дивився, як зеки розбира
ють свої порції. Ніхто б не посмів узяти дві, але зрідка траплялося, 
що в хліборізці помилково не додавали пайку, тоді шнир мусив іти 
до хліборіза і вимагати ще одну. Хліборіз не визнавав, що поми
лився, і звинувачував шниря і всю бригаду у тім, що хтось узяв дві. 
Суперечка тривала кілька хвилин і закінчувалася зазвичай тим, що 
хліборіз видавав ще одну пайку. З року в рік хліб ставав усе гіршим 
і гіршим. До тіста кидали недоїдені окрайці й скоринки з військо
вої' їдальні і додавали стільки води, що хліб був важкий, мов глина 
і глевкий, хоч витискай з нього воду. Часто пекли його з тухлого 
борошна. Такий хліб у багатьох викликав печію і біль у шлунку. 
Щоб зробити хліб бодай трохи не таким кислючим, зеки намагали
ся його висушувати в робочій зоні на радіаторах водяного опален
ня. З цього приводу також час від часу зчинялася буча, особливо, 
коли чергував старшина Шведов, і в ’язень за роботою не зауважу
вав наближення цього собаки і не встигав зняти тоненькі окрайці з 
радіатора. Він підходив до хліба, підіймав високо голову і гучно 
питав усіх, хто працював поблизу: “Чий хліб? Хто поклав тут хліб?”

Так було і цього разу. На його запитання відповів Грицай:
— Старшина, — не чіпляйтеся!
Обізвався “винуватий” Петру кас:
— Моє прізвище Петрукас. У мене болить шлунок від кислого 

мокрого хліба, то я й поклав його сушити.
— Треба хліб з ’їдати тоді, коли дають, а не носити сюди, — 

лютував Шведов. — Вам що, дають зайву порцію? Я розберуся з 
вашим господарчим.

— Та не дали зайву пайку. Я суп з ’їв без хліба, а хліб підсушу і 
з’їм тут.



— Старшина, ти маєш хоч трохи у душі совісти? — не витри
мав Зеленяк.

— У нього, — мовив Грнцай, — лопуцьок замість душі.
— Я тобі покажу “лопуцьок”! — кричав Шведов Грицаєві і до 

Петрукасові: — Негайно прибери хліб, бо зараз скину додолу й 
розтопчу!

— Та ми знаємо, на що ти здібний! — не вгавав Зеленяк.
— Ми також знаємо, під яким соусом готують сухарі для втечі, — 

сказав. Шведов. Повернувся й пішов далі цехом.
— Це не той Шведов, що знищив жіночий табір? — звернувся до 

побратимів Петру кас.
— Той самий, — відказав Грицай. — Він був у званні капітана 

начальником восьмої (жіночої) зони. Знущався над ними безбож
но. Вони застрайкували. Він підпоїв солдатів і запустив, щоб сол
дати їх зґвалтували. Жінки зчинили рейвах і не давалися, тоді він 
вивів солдатів, озброїв і пустив п ’яних знову. Злі солдати розстрі
ляли ледь не половину безвннннх жінок. З  Москви приїхала комі
сія, і жіночу зону розформувала, жінок розкидали по різних зонах, 
Шведова розжалували до старшини й перевели служити на десяту, 
а потім на нашу сьому зону. Ось хто такий Шведов.

— А й влада, бач, яка: ката, якого слід би стратити, тільки 
розжалували! — обурився Зеленяк.

Петрукас покрутив вологим окрайцем хліба, хотів покласти на 
радіатора досушувати, та, припустивши, що Шведов може повер
нутися, почав їсти.

Мене глевкий хліб не вельми мучив. Після того, як я захворів 
анацндннм гастритом шлунка і соляна кислота опустилася до нуля, 
мені хотілося кислого. Ніщимні каші — ячна, січка, вівсяна і пшо
няна — в шлункові ставали грудкою глини, що тупим болем підпи
рала під ложечку і не давали перепочинку, а коли їв суп із цих круп 
з кислим хлібом чи російські “щі”, то біль часом і припинявся. Мої 
колеги зі здоровими шлунками були голодні, бо ж їжі бракувало, і 
в крамниці харчів не було. А я не відчував голоду. Ще на початку 
табірного життя намагався довідатися, якою нормою права регулю
ють харчування в’язнів. Начальство відмовилося дати на руки 
офіційні постанови про норми харчування для різних режимів та 
для різних категорій в’язнів, але згодом інформація стала доступ
ною. Виявилося, що совітська пенітенціярна система підходить до



справи і по-науковому, і з урахуванням міжнародного права. Отож 
після Другої світової війни ФАО (Міжнародна організація з 
сільського господарства й харчування ООН) на підставі вивчення 
режиму утримання в’язнів у німецьких концтаборах, встановила: 
добовий раціон в 2400 к/калорій  — це голод, 2700 к/калорій — 
хронічне недоїдання.

За життя Сталіна імперія була наглухо ізольована від світу, а 
масштаби нищення людей, приховувала від совітських громадян 
тотальною цензурою, а по-друге, виправдовувала класовою бороть
бою.

По смерті Сталіна хрущовське керівництво почало своє волода
рювання з того, що продовжило комуністичні репресії і 1954 року 
розстріляло й танками розчавило беззбройні заворушення політв’язнів 
у Кенгирі, Карабаші, Тайшеті, Рейшоті, Джезказгані, Балхаші й на 
Сахаліні. Масштаби звірства були такі, що їх не можна було прихо
вати і демократичний світ довідався про них. Влада зрозуміла, що 
більше не вдасться приховувати від світу репресивні методи керів
ництва й почала маневрувати в бік лібералізації режиму. Як я вже 
згадував, амністії 1954, 1955 років та комісії ВР СРСР 1956 року 
звільнили з концтаборів кільканадцять мільйонів в’язнів, критика 
культу Сталіна змінили політичні обставини в імперії. XIX з ’їзд за
судив масові репресії і проголосив курс на відновлення соціялістичної 
законності!.

Після десятиріч суворої ізоляції від зовнішнього світу 1957 року 
влада погодилася провести в Москві Всесвітній молодіжний фести
валь, на який приїхало тисячі іноземців. Виникло прагнення по
м’якшити зовнішню суть диктаторського режиму. З огляду на цю 
нову політику комуністичні вчені системи МВС запровадили норми 
харчування: 2430 к /кал о р ій  для в ’язнів, що тимчасово не працю
вали чи не виконували норми виробітку і 2740 к/калорій для в’язнів, 
що працювали на загальних роботах (при виконанні плану). Так, 
перша категорія не є в стані хронічного голоду, бо ж від цифри 
ФАО — на ЗО к /кал о р ій  більше, і не в стані хронічного недоїдан
ня, бо від цифри ФАО — на 40 к /калор ій  більше. Чудово! Жодна 
Міжнародна комісія не може сказати, що у совітських концтаборах 
(зауважте — у мирний час!) в’язнів годують гірше, ніж у німець
ких концтаборах (у час війни!).
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КОМАНДИР ТЕРЕНОВОЇ 
БОЇВКИ ІВАН ІЛЬЧУК

1. Розвідник Лис

На соснових колодах, що в робочій зоні неподалік від перепуск
ної вахти, збиралися люди з різних цехів, щоб почекати коли на
глядачі почнуть пропускати до житлової зони. У гурті — Степан 
Вірун, Іван Долішній, Степан Іллюк, Іван Струтннський, Роман 
Гурний і я. Три литовці сіли трошки осторонь і гомонять собі по- 
литовськи. Підходить Іван Ільчук — кремезний середнього зросту 
світлоокий волнняка. Підняв руку, в знак привітання:

— Здорові були, кого не бачив!
— Добрндень! Здоров був! — залунало з гурту. Простягнув і 

мені руку.
— Ну, як вам робота в сушарці, не думаєте висушити своє тіло, 

мов соснові деталі?
— Тіло має свою воду і щоб м’язи не висохли, воно виділяє 

вологу із себе, — відказую я.
— А вистачає води?
— У водогоні вистачає.
— То чим же висушування сосни відрізняється від висушування 

тіла?
— Тим, що соснові деталі, щоб не тріскалися, побризкуємо час 

від часу водою зверху, а своє тіло я поповнюю водою з середини, — 
пояснюю.

— А що коли б не дати води?
— Людина знепритомніє.
— А далі?
— А далі почне висихати.
— То коли б прив’язав між деталями мента, то можна б висуши

ти на сухар?
— Якщо зразу не знепритомніє, то вчинить лемент.
— Друже Левку, це жарти. Краще розкажіть, як Дужннськнй 

лікувався джмелем, ви ж чули новину?
— У жилій зоні вже всі чули, — розповідаю я. — Ви ж знаєте 

передісторію? Хтось прочитав у журналі “Знання та праця”, що 
від ревматизму, крутіння в ногах і болях у суглобах вельми допо
магає укус бджоли. Надруковано рецепт: бджолу треба ставити в
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те місце, яке болить. Першого дня одну, другого — дві, третього — 
три, і так можна збільшувати аж до 15-20, а потім назад: 19-18-17...

Стаття каже: коли від першого укусу тіло пухне дуже, то бджо
ли не допоможуть, коли не пухне чи ледь-ледь пухне, то можна 
збільшити, а якщо опух не спадатиме й болітиме, то — зупинити 
лікування. Мода лікуватися бджолою охопила півзони. Я також 
посадив собі одну на литку.

— А ви, Йване, не садили собі?
— Ні, не садив. Подивлюся спершу, що з того вийде в інших.
— Коли я собі посадив бджолу, то литка опухла трошки. Ду

маю: посаджу другу, коли опух спаде, а він не спадав три дні, то я 
більше не ловив бджіл. А Дужннський поставив одну — не пухне, 
назавтра поставив дві — не пухне. І тоді, щоб не ганятися за трьо
ма, він зловив великого чорного джмеля й посадив на ногу. Джміль 
ного так шпигонув, що Романові дух перехопило і пухнути почала 
не нога, а все його тіло. Хлопці підняли регіт, а в Романа закрути
лася голова. Бачать — не жарти, може впасти і сконати. Кинулися 
бігом у санчастину, а інші тягнуть туди Романа, там наш медбрат 
Верхоляк врятував його якимось уколом.

Іван Струтннський і каже:
— Між іншим, поки відбувалося це смішне й небезпечне ліку

вання чорним джмелем і боротьба за врятування від смерти Ду- 
жннського, поет Юрко Литвин склав епітафію на той випадок, коли 
6 довелося поховати Дужннського і поставити на його могилі висо
кий хрест. Напис мав би бути на табличці українською і мордовсь
кою мовами: “Тут спочиває відважний Дужинський, який помер 
від укусу джмеля”.

— Як тепер почуває себе Роман? — запитав Ільчук.
— Оклигує. І трохи злиться на всіх, що глузують з нього, — 

повідомив Гурний.
— Зате, мабуть, не крутитиме ревматизм ноги... — жартівливо 

протягнув Ільчук.
— Підходь! — пролунала команда від вахти для пропуску в’язнів 

з робочої до житлової зони.
Ми піднялися з колод і пішли у напрямку вахти, поступово ви

шиковуючись один за одним.
Ільчук пішов першим, але не квапився до барака, зачекав на 

мене й питає:
— Який у вас, Левку, настрій? Я не бачив вас зажуреним. Ви 

справді не тужите за свободою?



— Не тужу. Проте й вас не бачив у тузі. Ви часто посміхаєтеся, 
і обличчя й очі ваші світяться внутрішнім спокоєм і добротою. Схо
же, що вас не гнітить неволя.

— Чого б я мав журитися, — відповів Ільчук. — Бог поклав на 
мене обов’язок захищати рідну землю. Я в його волі і не нарікаю.

— Ви волиняк, то либонь, православний чи греко-католик?
— Православний.
— Ви вірите в Ісуса Христа?
— Вірю.
— Вірите що такий був, чи вірите, що він був Бог?
— Вірю в нього, як у Бога. А ви?
— Я вірю, що існує Творець, який створив космос, світ і все на 

світі. Вірю, що був Христос, але не як Бог, а як надзвичайно силь
ного розуму й волі людина. Не вірю в народження Марією сина без 
чоловіка, не вірю в воскресіння.

— Ви не християнин.
— Християнство — це одне, віра в Бога-Творця це інше. Я вірю 

в Бога-Творця, і тому ваші слова, що я не християнин, не обража
ють мене і не відлучають ні від чого.

— Відлучають від християн.
— Не відлучають від християнства як звичаїв, традицій, гума

ністичної моралі. Християнство становить значну частину народ
них звичаїв, традицій, ритуалів. Я визнаю їх і хотів бн їхнього 
відродження. Більше того, боротьба проти московської імперії при
мушує нас у всіх галузях життя виробляти спростування її ідеоло
гічних і моральних засад, тож її атеїзму логічно протиставляти віру 
в Бога. Позаяк християнство — антипод атеїзму, то чому не проти
ставляти його комуністичній атеїстичній аморальності? Зрештою, 
наша програма боротьби не може обмежуватися запереченням всьо
го московсько-імперського, вона повинна мати позитивну частину, 
тому комуністичній лжекласовій моралі протиставляємо християнсь
ку мораль, їхній диктатурі так званого пролетаріяту протиставляє
мо ідеял демократії тощо.

— Ви, Левку, теоретизуєте, правильно теоретизуєте, а я вірю в 
Бога душею. І ця віра багато разів рятувала мене від смерти, ця 
віра допомагає мені жити в концтаборі.

— Йване, ми знайомі вже, либонь, більше року, а все ще якось 
не дійшло побалакати більше про вашу справу, а мені вельми хоті-
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лось би знати більше про вашу боротьбу. Як ви думаєте, може б ми 
продовжили розмову після вечері?

— Радий буду. Приходьте на стометрівку за санчастину і я туди 
прийду.

— Думаю, що ту стометрівку кадебіст Литвин добре прослуховує.
— Навряд. Апаратура, що бере людську мову на чималій відстані 

поки що вельми громіздка. Такої апаратури немає на солдатській 
сторожовій вежі і в ментовській вахті немає.

— А звідки ви знаєте?
— Вахту підмітає і протирає мій знайомий зек. Менти відкрива

ють йому все приміщення. Коли б там була апаратура, вони б не 
пускали зека.

— А може, вони використовують найновішу мікротехніку?
— Для новішої дорогої мікротехніки чекісти мають інші місця 

застосування — іноземні посольства і консульства, а не наш ізо
льований і практично бездіяльний контингент.

— Думаєте, вони не дуже нами цікавляться?
— Цікавляться, але їм вистачає інших способів, формально за

документованих: доносів агентури та нашого листування. Зрештою, 
їм до певної міри властивий погляд на нас, як на мишей в клітці: 
для господаря клітки не має ні найменшого значення, про що гово
рять між собою миші і що там вони собі думають — клітка в руках 
господаря, він спостерігає за ними зверху і в будь-який момент 
спроможний їх усіх розплющити гамузом. А, зрештою, наплював я 
на їхні підслухування. Вони знають, за що сиджу. А ті факти й 
обставини боротьби, що були перед арештом таємницею і не вияв
лені в час слідства, за минулі одинадцять років перестали бути 
таємницею. Та й ніхто ж не тягне за язика, щоб їх згадувати.

— Я знаю, що ви, Йване не каєтеся. В’язні кажуть, що ви горді 
з того, що боролися проти окупантів.

— Так, — відповів Ільчук.
— Що ви кажете чекісту, коли він вас викликає для бесіди?
— Кажу, що війну почав не я, а вони, бо не я пішов у їхню 

землю зі зброєю, а вони прийшли в мою землю, і я став її захищати, 
як всякий господар захищає свою домівку.

— Ви працюєте на кролятні. Кролятня на відшибі. За нею сту
качам незручно спостерігати. Фактично, за вами зовсім слабкий 
нагляд. Пане Йване, чого вас, упертого націоналіста, кум тримає 
на такій блатній роботі?
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— Кролів розподіляє начальство, але від мене залежить — кому 
кращого. Це виявляється важливішим за ідеологію. По-друге, кролів 
треба вміти доглядати, та й не вельми це легка праця.

— Гаразд, побігли до бараків за ложками, бо проґавимо вечерю.
Ми розійшлися і кожен хутко попрямував до свого загону, аби

встигнути в лаву й під командою бригадира йти до їдальні.
По вечері зустрілися в обумовленому місці.
— Левку, ну як вам вечеря?
— Нічого, нормальна. До порції ніщимного пенцаку додав дві 

ложки олії, то й добре попоїв.
— Пенцак, зауважив Ільчук, — галицьке слово. Чи й на Черні

гівщині воно є?
— У нас на Чернігівщині таку страву називають ячною кашею, а 

у вас на Волині?
— На Волині називають, як і у вас на Чернігівщині, проте в 

таборах від галичан ми багато слів узяли, і пенцак — одне з них.
— Я багато наслухався розповідей про різницю між галичанами 

і волиняками. Шукаю сам цю різницю. В’язні, що давно  сидять, 
поступово втрачають особливості своїх місцевих говірок і говорять 
усередненою мовою і все рідше від галичанина чуєш “буду ся ку
пав”, а від волинянина “гурок”, а за зовнішністю здається, що се
ред волиняків більше світлооких та світло-русих, аніж серед гали
чан, та й то це, мабуть, тільки поверхове враження. Ще, здається, 
що серед галичан більше струнких, а серед волинян — кремезних.

— Це зовнішність, а коли говорити про важливіше — психоло
гію та звички, то є значна різниця. Галичани — греко-католики, 
волиняки — православні. Галичани відчувають субординацію і дис
циплінованість, у волиняків цього зовсім мало. Галичани розподі
ляють обов’язки і знають, що кожен має робити своє, у волиняків 
це менше розвинене і в нас кожен має більше сам проявляти ініція- 
тиву. Коли галичани утворили сотню й сотенний призначив сотен
ного господарчого, то всі знають, що цей господарчий має і одягну
ти, і взути, і нагодувати сотню. Коли волиняки організували сот
ню, то сотенний заганяє босу сотню в ліс і через три години вона 
виходить з лісу вся взута в липові постоли.

— Я цей жарт уже чув.
— Цей жарт, — мовить Ільчук, — лише спрощений вираз суті 

різниці між волиняками і галичанами.
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— Якщо ця характеристика правильна, тоді галичани мали 6 
бути кращі для регулярної армії, а волиняки для партизанської 
війни.

— Мабуть, тому повстанська армія й народилася на Волині.
— Ви думаєте, що ця різниця походить від племінної різниці чи 

від впливу різних християнських церков?
— Важко сказати, пане Левку, про різницю між плем’ям воли- 

нян і дулібами, що становлять основну частину населення Галичи
ни. Ближче до нас релігійна різниця і її легше вивчати. Ясна річ, 
що греко-католицька церква більш централізована й авторитарна, 
ніж православна. За чотири століття виховної роботи вона, очеви
дячки, і справила той вплив на галичан.

— Між іншим, — вставив я, — добрий вплив.
— Авжеж, — каже Ільчук. — Хоча кожен почувається затиш- 

ніше в своєму власному середовищі. І я почуваюся краще в своєму 
православному середовищі. Виріс у волинській сільській хаті. Батько 
й мати дбали про землю, коней, корів, свиней та інше селянське 
добро. Малоосвічені і читали небагато. Як віруючі православні, 
боялися гріха і в неділю не працювали. Ходили до церкви і нас 
водили. А після церкви, бувало, сядемо на лавках навколо столу, й 
батько читають “Кобзаря” або Біблію — обидві ці книги лежали на 
покутті під образами. З Біблії я сприймав, що треба вести чесне 
життя, не грішити, і дбати про свою душу, що земне життя — тим
часове, а на небі — вічне, отже, треба дбати про вічне. З “Кобзаря” 
зрозумів, що треба боротися за незалежність України.

1941 року, за словами Івана Ільчука, коли йому вже виповнило
ся двадцять, почалася війна. Німці прогнали москалів, і в село 
прийшла група націоналістів. Вони скликали село на загальні збо
ри, назвалися націоналістами і розповіли, що настала пора розгор
тати боротьбу за самостійність України і закликали молодих чо
ловіків та хлопців іти з ними. Сказали, що по всій Волині почи
нається рух за мобілізацію до боротьби, що всі громадські органі
зації гуртуються навколо ОУН, яка й керуватиме боротьбою. Три 
хлопці погодились іти з ними. Іван не пішов. А коли дійшла чутка, 
що німці після проголошення у Львові акта відновлення держави 
заарештували понад дві сотні українських керівних діячів, Іван з 
шістьома сільськими хлопцями вирішили створити збройну групу і 
піти в ліс для боротьби супроти німців. З кількох навколишніх сіл



до них пристало ще вісім чоловік. За командира обрали Нестора 
Джулая, що служив у польському війську і знав військову справу. 
На чотирнадцять чоловік у них було три німецькі карабіни, дві 
радянські гвинтівки, трохи набоїв та чотири німецькі гранати. Коли 
чутка про створення групи та потребу в зброї тишком-нишком по
повзла ближчими селами, через родичів вдалося добути в людей — 
бо то люди завжди таємно зберігали зброю про всяк випадок -  
ручний радянський кулемет Дегтярьова з цинковим ящиком набоїв, 
чотири радянські гвинтівки Симонова, п’ять гранат “ф-1” та три 
пістолети з набоями. Фактично, селяни озброїли всю групу. Всі 
більш-менш уміли тримати зброю в руках, але командир узявся їх 
вишколювати в стрільбі, киданні гранат, тактиці ведення бою, ко
мандам (правдивим і фальшивим для обдурювання ворога), діям за 
командою “розбігайсь” та багатьом іншим прийомам і хитрощам 
партизанської війни. Ніхто з новобранців у справжньому бою не 
був, і фактично всі його і хотіли, й боялись. Джулай був розумний 
чоловік і кмітливий командир. Він знав, що перший бій має надзви
чайно велике психологічне значення: коли він пройде без жертв, 
повстанці набувають віру в себе і сміливішають, коли з жертва
ми, — це гнітить. Він послав трьох чоловік у розвідку на цілий 
тиждень, щоб вивчити рух німців на рівненсько-луцькому шляху: 
як рухаються, на чому, якими одиницями, природні умови для підхо
ду до шляху й відступу тощо.

Розвідка доповіла, що по шляху час від часу рухаються більші й 
менші колони автомобілів з солдатами та з якимось військовим май
ном, може, зброєю, і їздить мотоциклетний патруль з трьох осіб: 
мотоцикліст з автоматом за спиною, солдат з карабіном, що сидить 
позаду мотоцикліста, і в колясці — сержант чи єфрейтор з ручним 
кулеметом шмайсером. Усі — в стальних шоломах.

Джулай вигадав пастку. Зрізали з телеграфічних слупів 50 метрів 
стального дроту, прив’язали один кінець до слупа, найближчого 
від дороги висотою з метр од землі, а другий кінець — до палиці, і 
троє чоловік залягло за кущем. Коли мотоцикл під’їхав близько до 
дроту, двоє різко потягнули за палицю з дротом, мотоцикліст на
ткнувся на дріт разом із солдатом, що сидів позаду, і вони злетіли 
з мотоцикла. Мотоцикла рвонуло ліворуч з дороги в глибоку кана
ву, він гепнувся в лівий край канави й заглух. Стріляти не було 
потреби, бо зброя повилітала у них з рук, і самі вони були ледве 
живі. їм моментально позв’язували руки, забрали зброю, мотоцикл
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з погнутим переднім колесом затягнули за кущі й прикидали гіллям, 
зняли дрота зі слупа й потягнули німців до лісу. Там їх добили, 
зняли одяг та взуття й закопали в землю. Хреста не поставили, щоб 
не навести на слід. На жаль, ніхто з них не вмів їздити на мото
циклі, бо його не важко було відремонтувати.

Так перший бій відбувся. Молоді бійці перемогли без жодного 
пострілу. А кожному так хотілося стрільнути, тому пропонували 
Джулаю німців розстріляти. “Ще настріляєтесь. А тут можна обій
тися без гулу, то й зробимо справу тихо”, — наказав.

— Як же ви, пане Йване, їх добили? — запитую його.
— Левку, ви ж вивчали радянський “Боевой устав пехоты”. 

У ньому є команди: “Коротким — коли!”, “Длинным — коли!”, 
“Длинным с выпадом — коли!” Радянські гвинтівки мають багне
ти, отож команду “Длинным — коли!” ми виконали. По кілька 
повстанців на одного, щоб швидше відправити їхні грішні душі в 
небо до пекла за злий намір загарбати нашу землю.

— Іване, що вам найбільше запам’яталося з цього першого бою?
— Дві картини. Перша, як, наткнувшись на невидимий для німців 

дріт, усе полетіло шкереберть: вояки, зброя, мотоцикл. Вони навіть 
крикнути не встигли. Гепнувшись об тверде покриття дороги, лише 
глухо стогнали. Думаю що вони на хвильку втратили свідомість. 
Друга картина: як в їхні напівнепритомні тіла входили багнети.

— В ніч після цього вам не снилися ті німці?
— Ми так були втомилися, що я спав мертвим сном до самого 

ранку. Перед ранком згадався їхній храп. І я звернувся до Бога: 
“Здійми, Боже, цей тягар з моєї душі, бо ж роблю я праведну справу. 
Ти дав українцям цю землю і дав право її боронити. Я це й роблю.”

— Помогла молитва?
— Помогла. Я ще повторив її кілька разів.
— За цей випадок чи за інший?
— За цей. А як би ви, Левку, перенесли перше вбивство?
— Не знаю. В армії в Житомирі в 93-му запасному піхотному 

полку за отими трьома командами я колов опудало уявного ворога і 
коротким, і довгим, і довгим з випадом ударом багнета. Може, так 
само загнав би багнета в живу людину. Армія перетворює людину на 
гвинтик великої машини і знімає відповідальність. Що більше вб’єш, 
то більше нагороджують. І взаємини встановлюються не між мною 
самим і одним німцем, а між двома арміями, двома країнами. Почут
тя справедливости боротьби нашої партизанської групи заспокоїло



наші душі, і ми урівноваженим сумлінням продовжували діяльність. 
Наш лісовий постій був кілометрів за сімдесят від акції з мотоцик
лом. За тиждень ми повторили таку ж акцію кілометрів за сто від 
першого місця убік Рівного, і з таким же добрим результатом.

Третя акція була з вогнем. Джулай послав одного з нашої боївки 
на псевдо Лис до Клевані. Лис знав Клевань. Джулай дав йому зав
дання, щоб знайшов знайому жінку і послав її повз німецьку комен
датуру, щоб нібито побіжно сказала якомусь вартовому біля брами, 
що на базарі підслухала, як один чоловік потайки сказав іншому 
новину, що бачив, як українські повстанці чи, може, навіть совітські 
партизани, пройшли повз Іскру і пішли в сусідній хутір на постій. їх 
чоловік десять і всі озброєні гвинтівками. Від Клевані до Іскри тільки 
одна дорога, і хитрість Джулая полягала в тому, щоб організувати 
засідку не за Іскрою, а набагато ближче до Клевані, де німці зовсім 
не сподіватимуться на напад.

Радіозв’язку з Лисом не було, тому невідомо, чи вдасться йому 
кинути німцям у вуха цю інформацію, чи повірять німці, чи ви
рішать гнатися за повстанцями. Проте, сподіваючись на вдачу повів 
нас до дороги, розділив на дві однакові групи і розвів на таку 
відстань, яка звичайно буває поміж двох автомобілів на той випа
док, коли б німці їхали двома автами. Вибрав вигідне місце для 
засідки, сказав, де кожному лягти, замаскуватися, підкласти дерен 
під приклади гвинтівок і підготуватися до бою.

Ми все зробили й спокійно лежимо, а німців все немає й немає. 
Проїхав якийсь дядько возом. Може, він помітив нас? Може, він 
зустріне німців і їм скаже? Джулай послав одного з нас, Петра 
Вербу, повернути дядька з возом назад і не рухатись до самої ночі. 
Дядько пробував бурчати, але побачивши ще кількох озброєних, 
замовк і поїхав назад. Вже надокучило перевертатися з боку на бік, 
вже хтось пропонував поспати, вже сонечко почало схилятися до
низу, коли ген на дорозі з ’явилася темна рухлива цятка. Вона по
мітно збільшувалася, набуваючи контурів квадратного ящика на 
колесах, потім з'явилися контури солдатських шоломів, згодом стало 
видно ряди солдат, що сиділи в кузові вантажного авта на невисо
ких лавках, тримаючи карабіни між колінами. В кабіні поруч з 
водієм сидів офіцер. Він байдужо дивився кудись у протилежний 
від засідки бік. Там була зелена рівнина. Вона була красива і офі
цер, мабуть, милувався цим килимом. Небезпека ще далеко, аж за 
Іскрою, і він спокійно дивився на зелень.
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Раптом заторохтіло. Водій клюнув носом у кермо й випустив його 
з рук. Офіцер закричав: “Ахтунг!”, але більше нічого не встиг — 
куля пробила йому горло. Солдати кинулися з кузова, проте більше 
падали мертві чи поранені. Авто смикнуло. Струсонуло. Ніби 
спіткнулося. Проповзло метрів 15-20 вбік і мовчки зупинилося, 
оголивши тих солдат, що встигли живими вискочити з авта й заляг
ти для бою, на голій дорозі вони були добрими мішенями, а ми 
були замасковані, тож стріляли у наш бік майже безприцільно. Від 
хвилювання ми також стріляли зовсім погано і на тих кількох жи
вих, що відстрілювалися, витратили в десять разів більше набоїв, 
ніж треба.

За 15-20 хвилин бій закінчився. Німці перестали стріляти. Ми 
всі без команди піднялися й пішли вперед, тримаючи зброю напого
тові. Підійшли. Стали над побитими. Верба нахилився над одним. 
Сухо ляснув постріл, Верба зойкнув і завалився на німця. Поруч з 
Вербою був Дмитро Скеля з напівавтоматичною гвинтівкою Симоно
ва. Він запустив у німця всю решту набоїв і гірко заплакав.

Німці не мали радіостанції, тому ніхто в комендатурі не знав, 
що з ними трапилось. У нас був час. Забрали у німців зброю і все 
інше, що потрібне для життя і війни, а що не змогли взяти, те 
заховали в лісі. Вербу на руках понесли в село. Зібрали селян, 
покликали священика. Розповіли людям про бій. Накрили Вербу 
червоною китайкою й поховали за козацьким звичаєм та за христи
янським обрядом. Попросили селян закопати німців. І поклали на 
волю священика: якщо хоче, хай прочитає молитву над німцями, а 
якщо не хоче, то хай селяни закопають їх і без молитви.

Зібралися йти своєю дорогою. Коли з селянської юрми виходить 
вперед один і просить взяти його з собою, мовляв, на місце лицаря 
Верби. Потім — другий, третій. Ми прийняли їх. Перед селянами й 
повстанцями вони склали присягу на вірність українській справі. Джу- 
лай вручив їм по німецькому карабіну, по комплекту набоїв і по дві 
гранати, а священик поблагословив новобранців і побажав нам по
дальших перемог. Коли повернулися з трофеями на свій постій, Джу- 
лай перед бойовою лавою нагородив Лиса німецьким годинником.

Німці видали наказ: якщо в якомусь селі буде вбитий німець, селя
ни мають видати вбивцю. Якщо вони не видадуть вбивцю, то село 
буде оточене і спалене. Джулай знав, що так може бути, і організову
вав засідки на дорогах подалі від сіл. З іншого боку боївці краще 
було діяти від більшої території, а не як група якогось одного села.



— Незабаром, — розповідав Іван Ільчук, — на Волині почала 
створюватися У ПА. Група Джулая розрослася до сорока осіб. Це 
була чота, поділена на чотири рої. Зброя поділена так, щоб кожен 
рій міг діяти самостійно. У чотового Джулая Іван Ільчук став за
ступником. При чоті був господарчим, при чотовому — зв ’язковим 
і Лис — розвідником. Усі повстанці мали бути пильні і стежити, 
що відбувається навколо, а Лиса Джулай посилав далеко. Джулай 
навчив повстанців воювати хитрістю. Він ніколи не вів їх наосліп і 
завжди добре готував операцію. В таких операціях вони завжди 
перемагали і майже не втрачали людей. Бувало, несподівано нати
калися на німців і тоді зазнавали втрат, але коли планували бій 
завчасно, все йшло нормально.

В лісах з ’явилися польські загони. Поляки ходили по українсь
ких хатах і наказували селянам переселятися на схід. Ніхто не 
слухав їх, бо куди мав переселятися? Як покинути свою землю, 
хату, худобу, майно і їхати світ за очі?

Повстанцям про це розповідали. Вони пішли по польських ха
тах і наказали людям переселятися в Польщу. Ті не слухалися. 
Дійшла вістка про те, що на кількох хуторах поляки людей повби
вали, а хати попалили. По селах почали шукати зброю й організо
вуватися в самооборону. У ПА розросталася вельми швидко. Тепер 
створенням її зайнявся Центральний провід ОУН, бо 1941 року це 
був просто стихійний рух знизу, який очолив Бульба — Боровець.

Чота не ввійшла до сотні УПА. Джулай вважав, що, залишаю
чись тереновою боївкою, вони зможуть більше зробити в боротьбі 
проти окупантів. УПА боролася проти німців. Відслідковували дії 
польських загонів та російських розвідувальних груп. Подавали 
розвідувальну інформацію командирові куреня УПА, координува
ли з ним діяльність, іноді виконували його завдання.

2. Тризуб, вирізаний на грудях священика

З поляками справа була непроста. По-перше, їх було багато. 
В деяких селах їх було майже половина. Ну, правда, таких сіл 
було зовсім мало. По-друге, вони почали активно співпрацювати з 
німцями. Будучи місцевими людьми і опираючись на своїх селян, 
добували інформацію про рух загонів УПА, місце постою тощо і 
передавали німцям. Німці організували прочистки ділянок лісу, 
оточували місцевість, обстрілювали з гармат, іноді бомбардували.
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Врешті-решт, джулаївці не зацікавлені були спровокувати німців 
на широкомасштабний наступ вермахту. Хай вермахт воює проти 
москалів. Вони потроху б ’ють німців, озброюючись, вчаться воюва
ти, вишколюють новобранців, навіюють населенню думку про потре
бу боротьби за самостійність, навіщо їм розв’язувати широкий фронт 
проти німців тепер, коли не знати, чи не доведеться воювати проти 
москалів. Поляки розуміли їхнє складне становище і, прислужуючи 
німцям, звільняли свої руки для очистки Волині від українців, а 
часто з цією метою і німців натравлювали проти них.

— Між іншим, я на власні очі бачив, як німецький літак розки
дав над нашими селами польські листівки. Вони казали, що Бандера 
й ОУН — агентура Москви, й закликали виступати проти ОУН, — 
гаряче відзначив Іван Ільчук.

— Замість разом боротися проти німців, — зауважив я, — за 
звільнення Польщі й України від окупації, поляки допомагають 
окупантам, тим самим зміцнюючи німецьку окупацію в Польщі!

— Так, то так. Проте тут діяли інші міркування. Поляки знали, 
що проблему німецької окупації вирішують на східному фронті, а 
не тут слабенькими комариними уколами німецькій окупаційній ад
міністрації. Покладаючи велику проблему звільнення Польщі від 
німецької окупації на німецько-радянський фронт, вони вирішили 
тим часом зміцнити свої позиції на Волині і в Галичині винищен
ням українського населення.

Була ще третя перевага поляків над нами. Вона в тому, що до 
1939 року це була державна нація, у них була патріотична політич
на і військова еліти і їм не треба було переконувати поляків у необ
хідності своєї держави. А з нашого боку була одна перевага: за
гальнонародне розуміння, що ця земля — наша, що нас більшість, 
що вони з ’явились тут пізніше і тому, якого біса хочуть нами керу
вати? Геть їх звідси!

З весни 1943 року польські напади на наших селян почастішали. 
Кілька місяців боронилися, а потім після одного випадку терпець 
урвався, і ми перейшов в наступ. Командир УПА-Північ Клим 
Савур дав наказ роздавити польських шовіністів, і ми непогано 
почистили волинську землю.

— А що то був за випадок?
— Випадків жорстоких катувань поляками наших селян було 

багато. Може, й той не був першим, але коли побачиш своїми очи
ма, то це вражає глибше, ніж статистична інформація.



Отже, в одному селі, здається, між Сарнами і Рафалівкою, за 
словами Івана, був молодий патріотичний священик. Під час руху 
за переведення церковних приходів до Української автокефальної 
православної церкви він один з перших на Волині це зробив. Селя
ни його любили, бо був справедливий і невтомно навчав дітей і 
дорослих вірі Божій. У селі на 250 хат було близько 50 польських. 
До костелу вони ходили в сусіднє село. Одного разу в середині літа 
якась польська група ввечері заарештувала священика й кудись по
вела. Всю ніч його мордували, вимагаючи вихреститися на католи
ка. Він відмовився. Тоді викололи священику очі, вирізали на всі 
груди великого тризуба, вранці виштовхали на шлях і наказали йти 
в село. Він ішов напівроздягнений, криваві смуги здертої шкіри 
вимальовували тризуба. З очей сочилася кров і сукровиця. Навко
ло ран дзижчали мухи.

Коли увійшов з витягнутими вперед руками — як зазвичай хо
дять сліпі — до села, якась жінка, що поралася на подвір’ї, впізна
ла священика, підбігла до нього, залементувала на весь куток й 
повела далі, до церкви. З кожної хати вибігали жінки й чоловіки, 
плакали, лаялися і йшли услід за своїм священиком-навчителем. 
Заки дійшли до церкви, то й усе село зібралося.

Священик розповів, як його мордували: за те, що любить Украї
ну, сумлінно служить людям і не зрадив православної церкви.

— Люди кипіли, пане Левку, кипіли від люті. Ж інки плакали. 
Чоловіки наперебій кричали: “Караймо ляхів!”

Усіх попросив стишитися старий чоловік і заговорив:
— До нас доходили чутки про польські знущання над українця

ми. Кілька хлопців пішло в У ПА. Хтось десь там далеко від нашого 
села воює. Ми сподівалися, що лихо обійде наше село стороною. 
Не обійшло. Прийшло сюди. Мусимо взятися власними руками себе 
захищати. Настала пора і для нас.

— Що тут довго балакати? — гукнув інший. — Розбігаймося по 
хатах, берімо зброю, у кого яка є, і збираймося сюди, а звідси 
підемо й винищимо геть усіх поляків!

— Покарати! Спалити! Винищити! Викорінити геть з нашої землі 
проклятих ляхів! — лунало звідусіль.

Священик змучений, закривавлений, зблідлий не здужав стояти 
і його з обох боків підтримували два дужих парубки. Коли загаль
ний гамір трохи вщух, священик подав знак, що хотів би щось 
сказати. Село вмовкло. Він слабким голосом мовив:
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— Господь дав нам цю землю. Я благословляю вас на захист и 
від давніх лютих ворогів! Благословляю вашу зброю! І за гасло 
Сенкевича “Огнем і мечем” відплатимо нашим вогнем і мечем! Пе
реможіть!

— Благословляє! Благословляє! Благословляє зброю на перемо
гу, — переходило з вуст в уста від ближніх до тих дальніх, до кого 
не дійшов слабкий голос їхнього духовного отця.

За годину знову зібралося ціле село біля церкви, тільки тепер 
озброєне чим попало — від карабінів і гвинтівок до сокир і ломів. 
Хтось пішов просто до польського кутка й там, спостерігаючи за 
поляками, чекав на прихід озброєного села. А воно насувалося, 
мов чорна невідворотна хмара, на приречений польський куток. 
Услід за чоловіками, трошки відстаючи, йшла велика юрба жінок 
і підлітків.

Хтось із поляків встиг утекти. Решту натовп перехопив, пере
бив, запалив хати й не відступив, доки не залишилися самі голо
веш ки. їх  зал и л и  водою  й тоді р о зій ш ли ся  по хатах. 
А назавтра організували чоту і самооборону. Чота пішла в ліс і її 
включили до сотні УПА, а з сільською самообороною встановила 
зв’язок місцева кущова теренова боївка. Село, можна сказати, пе
рейшло на військовий стан. Казали, що ця подія швидко дійшла до 
Клима Савура і була останньою краплею, що перевершила його 
терпіння і штовхнула видати наказ про розправу з поляками.

— У час попереднього слідства, — згадав я, — львівські слідчі 
питали моєї думки про цю різанину. Я відповідав, що українці, 
слава Богу, не телята і тому, коли поляки почали знущатися і вби
вати українців, то цілком логічно й законно було на польську зброю 
відповісти українською зброєю. Стародавні римляни казали: wim 
vi repellere licet (на силу слід відповідати силою).

— Ми правильно зробили, — продовжив Ільчук, — що звільни
лися від поляків. Хоча якщо подивитися з боку, то інакше й діяти 
не могли. Просто здається, що сама доля України вела нас до цьо
го, а ми тільки виконували ту небесну програму. Відчуваючи цю 
волю, я не жалів ворогів.

— А як боївка зимувала?
— Було по-всякому. Спочатку за німців люди були цілком наші

і, траплялося, заходили на віддалений хутір і всю зиму проводили 
на хуторі. їжу заготовляли з осені, спали в сіні, у хаті й на горищі.
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Білизну прала господиня. Кілька зим перебували відкрито на ху
торі, в якому поруч було три господарства. Встановили варту, яка 
стерегла і від зовнішніх ворогів і щоб ніхто з хутора нікуди не 
ходив. Допомагали по господарству. Пізніше, за москалів, коли 
чекісти розмножили гарнізони й агентуру по селах, стало значно 
важче. Доводилося ділитися по два-три чоловіки і ховатися в хатах 
надійних людей. Обладнували краївки в лісі і там проводили зиму.

— Як же з їжею, водою? А повітря? Туалет?
— Та нічого страшного. Находили біля річки якесь урвище чи 

інше підходяще місце. Хлопці молоді, здорові й викопували доволі 
просторі бункери з лазами і до води, й до туалету, і з продушинами 
для свіжого повітря. Цих бункерів москалі самі майже ніколи не 
знаходили, хіба що хтось із наших показував.

Далі Іван розповів, як їм удалося вижити, коли фронт котився 
зі сходу на захід. Німцям було геть не до повстанців. Коли москалі 
наступали, то ж вони не йшли суцільною лавою через усі ліси, а 
слід у слід за німцями, які відступали, від міста до міста, від села 
до села. Між ними ще залишалося багато лісових площ, борів, гаїв, 
кущів, річок, озер. Там вони заховалися й перечекали, поки фронт 
посунеться далі. У ПА розділила свої загони, й курені на сотні, й 
вони поховалися в лісах. Та, правду кажучи, фронтовики не дуже й 
хотіли зустрічатися з повстанцями. Бувало, десь і помічали, але 
проходили мимо, удаючи, що не запримітили.

Складніше було 1945 року, в час першої мітли. Москалі виріши
ли очистити Західну Україну від повстанців. Розвернули кілька 
дивізій МВС і рушили їх від Збруча на Захід. Знаючи про план 
червоної мітли, командування У ПА більші з ’єднання спрямовувало 
за кордон, аби зберегти значну частину збройних сил на майбутнє. 
З УПА-Північ не пішли в цей перший перехід за кордон. Червоній 
мітлі 1945 року не вдалося “вимести” повстанців. Трохи втратили, 
але й жертви москалів примножили. До речі, щоб применшити втрати 
в боях з УПА, совіти всі жертви до закінчення війни з німцями 
списали на німців. А перехід з боями частин УПА через Словаччи
ну, Чехію, Австрію на захід здивував і сколихнув всю Західну Євро
пу, бо ніхто там не знав, який потужний рух в Україні за са
мостійність. Кажуть, нібито Черчілль в захопленні вигукнув: “О, 
коли б ми знали, що Україна так бореться за незалежність, ми 6 
неодмінно їй допомогли!”



Україна продовжувала боротися проти Москви, а Захід, засліп
лений комуністичною пропагандою, не бачив ні цієї визвольної бо
ротьби, ні тисяч ешелонів з радянськими ветеранами війни, що їх 
сталінський режим гнав і гнав у сибірські концтабори.

Відтак били чекістів, енкаведистів, комуністів, москалів, як роз
повідав Іван. І вони їх били. Одного разу їх затиснули між селом і 
лісом. Відстань десь до кілометра. Місцевість трохи похила — від 
лісу до села. Де-не-де окремий кущ, а так в основному місцина 
відкрита. Праворуч від краю села — річечка, вздовж неї верболіз. 
Можна б сховатись, так далеко ж. Із села їх вибила рота москалів. 
Тоді рвонули праворуч від села. Звідти десь із-за кущів заторохтів 
кулемет і почулися гвинтівочні постріли. Кілька повстанців упало. 
Рвонули праворуч — так само густий вогонь. Тоді Джулай скоман
дував наступати на ліс звичайною піхотною тактикою: розтягнути
ся в розстрільну і залягти. По одному з кожного рою підхоплюва
лися й короткими перебіжками просувалися вперед. У цей час ле
жачі вели прицільний вогонь по солдатах, що з краю лісу. Коли 
перші після чергової перебіжки залягають у готовності до прицільної 
стрільби, встає чергова четвірка й біжить уперед. Так і просували
ся під вогнем.

Повстанці вміли стріляти краще за москалів, але ті підпирали їх 
іззаду, тож доводилося відстрілюватися, щоб притискати їх до землі, 
а тим часом ховалися за деревами. Правда, сосняк був тонкий і не 
вельми захищав. Праворуч і ліворуч бійці були далеко і не могли 
вести по них прицільний вогонь, але ж і їм не давали туди подати
ся. Вони просувалися до лісу. Аби прискорити наступ, Джулай 
наказав Іванові взяти на себе командування, а сам наказав одному 
кулеметникові зі шмайсером зупиняти наступ ззаду, всім іншим — 
прискорити наступ на ліс. З лісу все рідше стріляли. І коли вони 
таки увійшли в ліс, то останні постріли були позаду, а не попереду. 
Отже, відірвалися від москалів. їм забракло сил наздоганяти по
встанців. Не знав Іван, скільки москалів вони поклали, а з їхньої 
чоти залишилося бійців менше половини. Загинув і Джулай — цей 
талановитий партизанський командир. Вони відійшли в глибину лісу 
на запасний постій, щоб загоїти рани, відпочити й покликати по
повнення. Від того часу й до арешту 1952 року боївкою командував 
Іван Ільчук.

— 1946 року в Україні на схід від Волині почався голод, — 
підхоплює Іван. — Звідти люди йшли до нас, щоб обміняти одяг,



взуття чи ще якісь пожитки на харчі. Почастішали звертання 
східняків прийняти їх до УПА чи до теренових боївок. Деякі були 
щирі, окремі викликали сумніви. Ми записували їхні домашні ад
реси й родичів і переправляли їх до сотенного, який мав спеціяльну 
групу для перевірки.

— Як їх перевіряли?
— Призначали двох для слідкування за одним, аби він не зміг 

залишити за собою жодного папірця чи будь-якого предмета з яко
юсь позначкою. Забирали складного ножика, щоб нічим було зро
бити зарубки на дереві. Не давали жодної можливости відлучитись 
від свого рою. І друге — створювали умови, коли він мав виконати 
атентат. Дивилися, як він у бою стріляє. Другий спосіб перевірки: 
посилали людину за його домашньою адресою до родичів чи сусідів 
і розпитували про нього. Туди посилали людей по різному: і як 
звичайних подорожніх, і як радянських слідчих. Ця процедура 
складна і до неї вдавалися в тому разі, коли пришляк виявляв непе
ресічні знання і здібності і виникало питання про призначення його 
на командира чи провідника.

— Як поводилися ці східняки?
— Абсолютна більшість були самовіддані до кінця, сміливі й 

завзяті. Як правило, мали освіту і були толковими воїнами. Вони 
краще знали радянську владу і більше її ненавиділи, ніж ми. Коли 
зникали сумніви в чесності, з ними добре було. Але я сам мав спра
ву з одним агентом. Прийшов 1947 року до нас один худющий, 
неголений, одягнений погано, 35-річний чоловік ніби з Вінницької 
области. Шукав нас, щоб вступити в боївку чи в УПА і помстити за 
голодну смерть його родичів. А в боївці був один з Вінницької об
ласти. Коли ройовий розпитував його про район і село, звідки той 
прийшов, наш вінничанин зауважив, що говірка в нього не з того 
району. Моргнув ройовому, а сам прийшов до мене. Я придумав 
перевірку. Наказав вінничанину зіграти роль агента КДБ у нашій 
боївці: після бесіди ройового взяти його під руку і в дружньому 
дусі повести стежкою до лісової галяви, а по дорозі сказати, що він 
заплутався, що йому найкраще тікати. Передати йому пістоль (що 
не стріляє), дати ніби пароль для зв’язку з посланцем із КДБ, 
попрощатися з ним і швидко піти геть. Тут же наказав другому 
ройовому відправити трьох-чотирьох повстанців до галявини і пе
рехопити його.

— Так і вийшло.
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— Він подумав, що провалився і, взявши пістоля і “пароль”, 
пустився навтікача. Повстанці його перестріли. Він підняв пістоля, 
щоб відстрілюватися. Пістоль не стрельнув. У нього забрали зі 
штанів попругу, обрізали гачка і всі ґудзики і наказали йти вперед. 
Два дні я його допитував. Він розповів, що сам москаль, до війни 
жив у Вінниці і працював в КДБ, 1945 року його спрямували під 
Ленінград у спецшколу, що готувала людей для закидування в ук
раїнське підпілля. Після школи повернули до Вінниці. З Вінниці 
спрямували в Житомирську область залізничником на станцію 
Олевськ для адаптації, а звідти оце тепер під виглядом голодного 
спрямували для вступу в боївку або сотню УПА.

— Що ви з ним зробили?
— Розстріляли. Але перед стратою матеріяли слідства спряму

вали референту СБ обласного проводу. За явками, що він видав, 
арештували агентуру КДБ. І передали її в обласну СБ.

— А Лис також поліг у тому бою?
— Ні, не поліг. Він був далеко і в бою не брав участи. Вам, 

друже Левку, розповідали про перебудову всього національно-виз
вольного руху в 1947 році.

— Трохи розповідали, але розкажіть і ви.
— Основа організаційної перебудови, — розповідав Іван Ільчук, — 

це зміна політичної концепції. До 1947 року в керівництві ОУН- 
УПА було переконання, що США і західні держави почнуть війну 
проти СРСР. Вони воюватимуть проти комуністичного деспотизму 
і нестимуть поневоленим народам свободу й демократію. В такому 
разі, щоб бути не просто об’єктом західної політики, а й учасником 
цієї політики, важливо мати бодай невеликі, хоч все ж свої ук
раїнські збройні сили. Трохи цих сил є на заході, бо ж і в 1945 році 
в час першого і в 1947 році в час другого переходу частин УПА на 
захід з боями пробитися все ж вдалося чималими силами. В Ук
раїні є сотні тисяч вояків зі зброєю в УПА та теренових боївках. 
Провід ОУН-УПА вів політику збереження сил власне для того, 
щоб коли США і захід почнуть війну, то щоб Україна мала по суті 
справи чималу відмобілізовану й загартовану силу. Станом на 1947 рік 
Провід ОУН і командування УПА переконалися, що війни не буде, 
тім необхідна зміна стратегії, зміна форм організації подальшої бо
ротьби.

— У чому це виявлялося?
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Зміна політичної орієнтації відбилася в таких заходах:
-  організували другий бойовий перехід військових формувань 

на захід;
-  розформували об’єднання і курені на дрібніші одиниці: сотні, 

а той чоти і боївки;
-  закликали тих, хто не розконспірований, вийти з підпілля й 

поселитися у близькій до своєї місцевості або в якійсь східній 
області, зберегти зброю і чекати на слушний час;

-  обмежити прийом у підпілля нових людей;
-  не приймати людей невідомих;
-  переглянути зв’язки з сільським населенням і розконспіро- 

вані зв’язки припинити. Посилити конспірацію.
Ця реорганізація дала можливість продовжувати боротьбу аж 

до 1956 року!
-  А тепер про Лиса, будьте ласкаві, — попрохав я.
-  Думаю, що він був геніальний розвідник. Це він Джулаю 

повідомив, де і коли мав їхати генерал Ватутін і дав можливість 
зробити на нього засідку. Його інформація значною мірою допома
гала виробити план реорганізації національно-визвольної бороть
би. До 1949 року він часто попереджав про чекістські засідки й 
підказував, де є вороги і як краще на них напасти. 1949 року він 
загинув. Деталей не знаю, але з того, що знаю, найімовірніше, що 
він застрелився — відчув, що провалився. Не схотів потрапляти 
живим в руки і сам застрілився. Так шкода! Це друга людина після 
Джулая, яку мені так страшенно жаль. Знаєте, Левку, біль за цими 
людьми якось не слабшає з роками, але все такий же гострий- 
гострий.

3. Пророцтво черниці

-  Як вам, друже Йване велося після втрати Лиса?
-  Після його загибелі мені допомагали дві черниці.
-  Цікаво, як могли допомагати черниці?
Черниці власне, як розповів Іван, не були черницями, бо монас

тиря не було, вони жили в хаті чернечим життям. Одягалися в 
чорне, були вельми скромні, можна сказати — аскетичні. Були худі 
й слабкі фізично. Люди вважали їх за хворобливих, проте справжніх 
провидиць. Власне, прозірливою була одна, а друга її так добре
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розуміла, що витлумачувала передбачення іншим. Вдвох жили в 
одній бідненькій хаті. Люди приносили їм харчі. Вони шили одяг 
сільським дітям, а чоловіки возили дрова. Один повстанець по
знайомив Івана Ільчука з ними. Черниці знали про нього і тому 
поставилися прихильно, бо прочитали його душу і не побачили в 
ній лукавства. Він прийшов до них за порадою напередодні Вели
кодня. Християнинові годиться піти до церкви й висповідатися.

Ільчук спитав у них, як бути: сповідатися перед священиком чи 
можна не сповідатися? Чи сподіватися про те, кого, коли і за що 
вбивали? Не мав наміру розповідати про військові дії, про війну, а 
до церкви хотілося сходити всім повстанцям. Черниця сказала, що 
до церкви треба піти, але не сповідатися.

— Висповідаєтеся після війни, — і додала: — Ідіть. Ніхто на 
вас не нападе. Ідіть.

Іван поцікавився, чи правда, що вона знає майбутнє. Сказала, 
що знає. І тоді попросив розповісти, що чекає повстанців? Що чекає 
Україну? Каже: “Знаю. Ти — душа чиста і тобі можу сказати. Для 
цього мушу заглибитись у себе”. І покликала подругу, яка досі 
була на подвір’ї. Подруга зайшла до хати і сіла на лавці, а черниця 
лягла горілиць на ліжку, хустку з чола потягнула трохи на очі, 
простягнула руки по боках і на хвилинку затихла. Потім губи її 
заворушилися. Мабуть, читала молитву. Обличчя, й без того бліде, 
зблідло ще більше. Вона встановлювала зв’язок між своєю душею й 
небом — і це потребувало великого напруження. На це пішло хви
лин п’ять — сім, а може, й більше. Зрештою, заговорила:

— Йване, ти ще довго будеш воювати. Натерпишся всякого лиха... 
ваш весь рух загине, уся ваша боротьба скінчиться поразкою... ви 
програєте, і мине чимало часу, як Україна стане незалежною... на
стане руїна... кільканадцять років люди стогнатимуть і розчаруван
ня буде велике... і прийде гетьман, що справдить надію і відбудеть
ся чистка і поволі встане Україна і представить світові черговість 
цінностей з мамони на дух, і її джерела напуватимуть інших... вона 
засяє яскравою зорею.

Затихла. Подруга ніжно стирала піт з блідого обличчя. Повер
нула голову і дивиться на Івана так уважно-уважно, наче бачить 
уперше. Потім підняла руки, провела долонями по щоках, покліпа
ла повіками, підвелася і сіла.

— Ви втомилися? — питаю.
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— Так, з усього тіла ніби висмоктані нерви і воно залишилося 
без крови, нервів і жил.

— Скільки треба часу для відпочинку?
— Тиждень.
— О, то це дуже дорога вправа!
— Так. Тому я роблю це у виняткових випадках.
— А що я — це винятковий випадок?
— Так, Іване, ти винятковий випадок. Ти так щиро любиш Ук

раїну, а я покликана Україні приносити користь, то ж допомагати
му тобі.

— Ви знаєте, що сказали мені і сумну й радісну вістку: ми, 
учасники національно-визвольного руху ОУН-УПА згинемо, а вже 
потім, мабуть, за наступного покоління Україна стане незалежною?

— Знаю. Я це сказала тобі не такими словами. А чи звернув 
увагу на те, що чекає на українців після здобуття незалежності!?

— Не звернув. Мене не турбують труднощі в умовах незалежно
сте. Ці труднощі народ подолає. Якщо він витримує колоніяльне 
рабство, то труднощі в умовах незалежности витримає й поготів. 
А що буде зі мною, яке моє майбутнє, що для мене за горизонтом?

— Твоє майбутнє для тебе справді за горизонтом, та не за гори
зонтом для мого духовного зору.

— Отже, я не доживу до незалежності!?
— Іване, ти знаєш, що Україна незалежна буде, ти вже дожив 

до неї. Твоя душа знає це. І покликання твоє воювати тепер за неї, 
а потім радісно, весело, оптимістично сіяти серед українців віру в 
незалежність, зробити цю віру непохитною.

— Ви сказали, що воювати моє завдання тепер, а потім... що 
означає “потім”?

— Сину України, ти не останній раз у мене. Не витягуй з мене 
більше ніж треба. Прийди до мене, коли будуть непереливки або за 
місяць. Я втомилася і мушу відпочити.

— Дякую, паніматко.
— Називай нас на людях чи між своїми повстанцями чорниця

ми. За нами влада також слідкує. Не бажано, щоб вона знала, що 
ти тут був.

— Я встав, підійшов і поцілував спочатку пророчицю, потім її 
помічницю, попрощався й вийшов. Виходив з цієї бідної селянської 
хати під солом’яним дахом, як з якогось святилища, з якогось осерд-



дя Святого Духу і держителя всіх людських і національних доль. 
Вона підняла мою душу на висоту того історичного національного 
оптимізму, який будь-які труднощі боротьби чи побуту робить дрібни
ми й не вартими того, щоб журитися і сумувати.

— Левку, друже, не знаю, як вам, але для мене всі роки ув’яз
нення з собаками-ментами, ніщимною бурдою, смердючою тюлькою 
та глевким кислим хлібом — дрібниці, коли я знаю, що кожен день 
Господь наближає Україну до дня її свободи. До дня її свободи! 
Чуєте, свободи! І ніхто — ні ці менти, ні зрадники і відступники, і 
ніхто інший в світі — не спроможний загальмувати господній рух 
України до волі.

Я так люблю, я так несамовито глибоко люблю мою неньку- 
Україну і, бачу, яку щасливу долю їй Господь накреслив, стаю на 
коліна й щиро, палко дякую йому. Немає в світі нічого світлішого, 
як помолитися Богові й подякувати за прихильність до України, за 
велику світову місію, до якої тепер готує її. Я молюся і прошу Бога 
розширити мою душу, щоб міг більше вмістити своєї вдячности йому 
за його безм еж н у доб роту  до У країн и  та її синів. 
І переростає в душі Бог і Україна в одну єдину світлу душевну 
господню сутність великої радости і щастя, такого блаженного на
повнення сенсу земного небуденного, просвітленого буття.

— Як же черниці вам допомагали?
— Одного разу наша боївка переходила в сусідній район на до

помогу їхній кущовій боївці. По дорозі я трохи звернув убік і при
йшов до черниці. Вона сказала, що на тій дорозі, якою я збирався 
йти, на нас чекає червона засідка і того мені треба її обійти. І ска
зала, кудою краще. Я зробив, як вона радила. І справді уник паст
ки. Але подумав, що, може, це випадково. І незабаром організував 
перевірку. Сказав ройовому одягнути рій в радянську уніформу, 
оточити хату, як роблять москалі, і з російською мовою ввірватися 
у двір і скомандувати, хай із хати негайно виходять на подвір’я. 
А сам ішов назирці услід. Ввірвався рій у хату, а вона й каже спо
кійно: “Жартуєте. Ви Іванові хлопці, а не москалі. І гукніть Івана, 
який за рогом причаївся”.

— Хлопці розсміялися. Покликали мене і я попросив у неї про
бачення.

— Не вірив м е н і , к а ж е ,  — і скрушно похитала головою.
— Тепер вірю, — відповів. — І повірив всьому, що ви досі мені 

казали.



До 1952 року вона багато разів підказувала, як уникнути небез
пеки і кудою слід іти. Кілька разів буквально врятувала від смер
ти. 1952 року їх переселили до міста. З в ’язок з ними ускладнився. 
У тому ж 1952 році я потрапив до пастки, з якої не міг вирватися: 
вони пронюхали місце нашого постою, і підсочили, як одна моло
диця несла нам їжу. Не взяли її, але потихесеньку на чималій відстані 
з собакою йшли по її сліду. Молодиця запідозрила недобре, але 
було вже пізно — була дуже близько до нас. І нас оточили щільним 
кільцем. Зрозумівши, що ми оточені, пішли на прорив кільця. Мене 
поранило в ногу, я відстрілювався, а потім знепритомнів від втрати 
крови і отямився вже в камері. Зі слідства довідався, що з двадця
ти семи повстанців боївки в бою загинуло тринадцять, попалося їм 
в руки троє поранених. Один помер при транспортуванні до тюр
ми, а мене і другого вилікували. Другий був східняк Калиниченко 
із Запорізької области. Мав псевдо Калина. Вони повезли його в 
запорізьке село, щоб показати колгоспникам і їх налякати. По до
розі перед селом він попросився убік під кущ “до вітру”. Вони 
зняли наручні кайдани, щоб міг спустити штани і оточили. Він 
кинувся на одного офіцера, щоб вирвати пістоль, але другий його 
тут же застрілив. Так виглядає ця ситуація з розповідей чекістів та 
документа про розстріл при спробі втечі.

Як було насправді, важко сказати. Може, він навмисно погодив
ся їхати в рідне село, щоб покласти свої кості на батьківські могил
ки, і став тікати навмисно, щоб застрілили. А, може, вони його 
просто застрілили і потім оформили актом про втечу. Бозна. 
У всякому разі москалі повстанців-східняків ненавиділи лютою не
навистю, значно більше від нас, західняків, і розправлялися най- 
жорстокіше. А шкода. Був сміливий кмітливий воїн — царство йому 
небесне!

А мене не розстріляли, бо ж з того, що монахиня сказала, я мав 
жити. Я не міг загинути, бо ж після арешту й припинення війни 
починалося те, що монахиня назвала словом “потім”. Це “потім” — 
життя, а не смерть, бо ж заповнене.

— Йване, дорогий побратиме, дякую вам за розповідь. Своєю 
чистою любов’ю до рідної землі ви наповнили моє серце вірою, 
любов’ю і радістю, бо радію, коли зустрічаю людей, які не тільки 
боролися в минулому, а й мають дух продовжувати боротьбу за 
великий ідеял національної свободи.
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— Нічого, Левку, я такий є.
Вже було пора розходитися по бараках. Я простягнув Іванові 

руку на прощання. Іван узяв її своєю більшою і дужчою рукою. 
Потягнулися один до одного. Поцілувалися.

— Бережи Боже тебе, Левку!
— Дякую, Йване, Богові, що Україна має такого сина!
У моїх вухах продовжувала звучати солодка музика високої душі 

командира боївки Івана Ільчука.
“Не вмре Україна, доки народжує таких синів, — подумав я, 

наближаючись до свого низького одноповерхового барака. — Не 
вмре! Ж ар душі його запалить багатьох, і вони понесуть наш дух 
вперед!”



ВАСИЛЬ ПІРУС
1. Про Україну Кубійовича

Час від часу я ходив до школи, сідав за стіл напівпорожнього 
класу і щось читав, конспектував чи писав, а бувало, за поганої 
погоди заходив з друзями, аби побалакати та пополітикувати.

Так і цього разу. Зайшов до коридору школи. Побачив Василя 
Піруса та ще кількох осіб. Я привітався до всіх. А на столі висіла 
велика мапа європейської частини СРСР. Підійшов до карти і став 
уважно вивчати клапоть землі, де межували три держави: Іран, 
Туреччина й Нахічеванська Автономна Республіка Азербайджану. 
Згадував службу в совітській армії і свою дорогу з Ростова-на-Дону 
до Махачкали та знайомство з Танею. Як потягнулися ми тоді одне 
до одного! Як дивовижно підходили ми одне одному і зростом, і 
характером, і всім тілом, і всією душею! Я знав, що коли б одру
жився з нею, мав би найкращу з дружин. І мусив відштовхнути її, 
наче вириваючи щось із душі, мусив відкинути. Задля великих на
полеонівських планів боротьби за волю України, задля посвяти 
Україні. Коли б не відштовхнув, був би обивателем, а я вродився 
козаком. Тепер у Мордовії, у концтаборі, стояв, згадував короткий 
спалах ніжности і вдивлявся у місце на мапі, де так солодко було 
серцю.

— Пане Левку, — підійшов до мене Василь Пірус, — не туди 
дивитеся. Треба дивитися ось сюди, — і він обвів довгим указівним 
пальцем Україну. — Ви читали географію України Кубійовича?

— Ні, не читав.
— Так ось, щоб ви знали, сучасні кордони не відповідають 

справжнім кордонам. Справжня територія України — це понад 
1 мільйон 200 тисяч квадратних кілометрів, а не теперішні 603 ти
сячі.

— Ну покажіть їх, пане Василю.
Пірус поставив свого довгого вказівного пальця на сотенне містеч

ко Погар Стародубського полку колишньої Гетьманщини, що те
пер у Брянській області і, просуваючи пальця уздовж кордонів, 
цілу годину розповідав, коли і як той чи інший терен українських 
етнічних земель опинилися під чужою владою.

— Пане добродію, ви пред’являєте територіяльні претензії до 
всіх сусідів. Це означає, що всіх їх ви робите ворогами, а я знаю



з історії війн, що великі полководці завжди намагалися розбивати 
своїх ворогів по частинах, того воюймо проти одного і не зачіпаймо 
інших.

— Мова йде, пане Левку, не про висунення претензій ворогам, а 
про ідейну підготовку наших сил. Ви — маленький складничок на
ших сил, і я хочу, щоб ви знали нашу національну територію.

— Ага, то ви використовуєте Кубійовича, так би мовити, для 
внутрішніх потреб.

— Ворогам, — обізвався з-за столу Михайло Турчин, — треба 
постійно нагадувати, що вони загарбники і тримають нашу землю 
незаконно.

— Усім ворогам чи якомусь одному?
— Усім.
— Тоді ми ніколи не доб’ємося незалежности, бо не тільки Мос

ковщина, а й усі інші будуть проти нас.
— Проблему території треба зробити темою для націоналістич

ного виховання нашого народу.
— Народ — це не ви, лицарі ОУН іУПА, що без надії на пере

могу воювали супроти імперії від 1947 до 1956 року.
— Чому від 1947 року?
— Бо в 1947 році стало ясно, що захід не почне війну супроти 

Москви і вам самим доведеться воювати. Так отож повернемося до 
народу. Народ любить іти за переможцем. Шанси на перемогу ма
ють бути очевидні, тоді підтримка буде більша. Боротьба проти 
однієї Московщини робить усіх інших сусідів союзниками і збільшує 
шанси на перемогу, того забудьте поки що про Берестейщину та 
інші наші землі, що перебувають за сучасними кордонами України.

— Левку, то ви ж згідні, що українська територія 1200 тисяч 
квадратних кілометрів, а не 603 тисячі?

— Згідний.
— Ви згідні, що їх треба повернути?
— Згідний.
— То в чому ж справа?
— Справа в тому, що нашу націю четвертували, ідейно дезорієн- 

товували, убили історичну свідомість, знищили те, на чому дер
житься етнос: звичаї, традиції, ритуали, і призвели до аморфного 
стану. За цього стану говорити про повернення 600 тисяч кв. кіло
метрів відтятої землі — однаково, що примушувати мене підняти 
200 кг. ваги: пуп лопне, а вага залишиться на місці.



— Ви самі бачили оті знищені звичаї, убиту свідомість, аморф
ний стан?

— Я не всюди бував в Україні. Я бував на Чернігівщині, Хмель
ниччині, Вінничині та у Львівській області. В кількох інших обла
стях був наїздами. І бачив я звичайних нормальних українців зі 
своєю мовою, звичаями, піснями, одягом, оздобленим в українсько
му стилі у по-українському збудованих і оздоблених хатах. Це я 
бачив власними очима. Північна Чернігівщина, звідки я родом, 
помітно зрусифікована, проте особливості чернігівської говірки 
походять від особливостей мови племені сіверян, і вони зафіксовані 
в літописах XI і XII століть. Тож мова наша не літературна не тільки 
через русифікацію, але й сама по собі.

— То чого ж ви нас лякаєте книжними картинами знищення 
української нації?

— Книги дають можливість знати не тільки те, що можна бачити 
своїми очима, а й те, що бачили інші в різний час і в різних облас
тях. Вони дають матеріал для узагальнення.

— Книги антиукраїнські і висновки ви зробили антиукраїнські, 
бо не в інтересах української нації поширювати настрої руїни, зни
щення, поразки.

— Дякую вам за прямоту звинувачення, але дозвольте і вам 
сказати навпростець: ви перебуваєте в атмосфері патріотичних чар. 
Так затишніше вашим думкам, а у мене вистачає духу признати 
факт великої русифікації й руїни і все-таки повстати на боротьбу. 
І я хотів би для початку хоч частину України зробити самостійною.

— Та ви неправі. Навпаки, велика перспектива підносить людей 
до високої ідеї!

— Чого ж ідея незалежності! України в теперішніх межах, урешті- 
решт це також велика територія — не надихає українців на бороть
бу і за минулий рік до табору привезли тільки двох нових?

— Бо українці не знають своїх розмірів і багатства.

*  *  *

.... Кінчався жовтень. Починалася зима. Вже тижнів два, як 
пролетіли поміж дерев білі мухи. Закрутилися між бараками й роз
сіялися білим килимом по чорних трапових дошках. В’язні втопта
ли сніг. Свіжий не нападав. Удень кілька разів вискалилося сонеч
ко. Тоненький шар снігу став ще тонший, і гребені дахів почорні
ли. Температура була мінусова, але кілька погожих днів сонечко



вдень прогрівало повітря на годину-дві вище нульової позначки, і 
на душі ставало тепліше — хотілося загальмувати прихід морозів. 
Та ось снігові хмари заступили сонце, опустилися з неба ближче до 
землі, удень повечоріло, десь на вершечках дерев загуло, потім гул 
опустився в крони, і вітер грізно заревів, закидаючи холодні кру
пинки за ковнір, за рукави, в халяви чобіт та в черевики. За кілька 
днів навіяло снігу по коліна. Змагання осени з зимою припинило
ся — зима перемогла. І настрій в’язнів змінився — вступили в нову 
пору з новою міркою погоди: 15-20 градусів морозу — це не холод
но, 25-30 — холоднувато, більше 35 градусів — це вже холодно.

2. Хтось із нас був щасливий

В один з таких зимових не холодних днів біля літньої альтанки 
випадково зустрілися сумчанин Полозок, львів’янин Боровницький, 
киянин Литвин і ваш знайомий чернігівець Л ук’яненко, гомоніли 
собі про те-се. Коли це йде Пірус. Гукнув до нас: “Слава Ісусу 
Христу!”

— Навіки слава! — відповіли гуртом.
— Пане Василю, — звернувся до нього Юрко Литвин, — затри

майтеся коло нас.
— Що молодь хоче?
— Молодь просить вас розповісти що-небудь з ваших зимових 

пригод.
— Змерзнете, стоячи тут.
— Не змерзнемо. Будемо пританцьовувати на місці. Аби ви не 

змерзли.
— За мене не турбуйтеся. Я жив у справжньому Сибіру. Мор

довська зима — це так собі. Майже така, що й в Україні.
Тож переловім випадок, що трапився на півночі в житті пана 

Піруса.
Це було вже після повстань в Україні 1954 року. Доти чекісти 

розправлялися з провідними людьми руками карних злочинців. За 
вбивство політв’язня їм давали місяць-два буру і все. Політв’язні 
вчинили розправу з їхніми паханами і почали їх убивати, тоді вла
да ввела смертну кару за вбивство. Отож був уже час, коли отак 
собі убивати політв’язнів нібито не можна було. І все-таки... Пару 
сот політв’язнів, з-поміж яких був і пан Пірус, зібрали в таборі 
Д-2 і відправили на табірний пункт Аляскітово, що за хребтом гори



Черкаського. Далі вже дороги на північ не було. Там вольфрамова 
шахта сухого буріння. Сухе буріння підіймало такий пил, що метрів 
за кілька не видно людини. Побуриш рік — і силікоз. Легені так 
зацементовує, що ніякий хірургічний ніж їх не бере і чоловік гине. 
Завезли і їх туди на смерть. Ці виявилися хлопцями справжніми і 
відмовилися бурити. Напхали їх повний ізолятор — ніде сісти. 
Просять дати катаринку, а вони не дають. Прийшло начальство і 
сказало, що вони тут будуть і їсти, і оправлятися, й жити. Федір з 
Волині крикнув: “Хлопці, нам тут мученицьку смерть готують. 
Покажімо їм, як можуть помирати українські націоналісти!”

Так вони, хлопців з п’ятдесят, натиснули на двері, що ті впали в 
коридор разом зі стіною. А начальство — в кінці коридору. “Бий 
людожерів!” — хтось кинув, і вони почали бити начальство. Хто з 
них вирвався, то з розмальованим “рилом” тікав на вахту з мара
фонською швидкістю. Жоден із в’язнів не пішов на роботу.

Через пару тижнів одного погідного дня їх вивели за межі зони. 
Викликали за алфавітом. Набрали два “воронки”, закрили й повез
ли. Де ті люди, й донині ніхто не знає. А тих, що залишилися з того 
етапу, зокрема й наш пан Пірус, ніхто півроку не викликав. Вони 
лежали й чекали на етап. Навесні начальство сказало, що етапу не 
буде, й розподілили по бригадах. Робота була не в шахтах. На їхнє 
жовтневе свято, підривники напилися — а то були солдати — й 
почали бити бандерівських “бандитів”. В’язні їм дали такого бобу, 
що вони погубили амоніт, кашкети тощо. За те їх перевели до штраф
ного барака, дали парашу, замкнули двері, почепили на вікна ґрати 
і сказали, що це на рік, а далі буде видно.

Пірус сказав у бараці, що треба викликати начальство “Даль 
строю”. Оголосили страйк і попередили, що хто вийде до праці, той 
хай до барака не повертається. їхня бригада була така, що обслуго
вувала шахту: кріпильники, вкладачі колії, майстри опускати кліті і 
твін. Коли їхні не пішли до праці, то й зупинилася фабрика. Приїхав 
начальник “Дальстрою” і викликав пана Піруса. Погрожував, кри
чав, лаявся. Пригрозив, що його судитимуть, якщо він не виведе 
людей до праці, бо, мовляв, це він їх затримав. Він відмовлявся. 
Тоді той викликав свідка — учителя з Чернівецької области. Учи
тель заплакав і каже: “Гражданін начальник, він сказав, якщо хтось 
вийде на роботу, щоб вечером не заходив до барака”.

— Ти казав так? — питає начальник Васильєв.
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— Казав. І зараз те ж саме кажу, тому що вночі його задушать, 
а мене будуть возити по тюрмах, а мені вже надокучили специ, 
бури, і всілякі ізолятори.

І сказав, щоб його зараз же відправили в другий табір.
А Васильєв тиснув на нього:
— Іди і жени чи веди людей до праці.
Той відповів, що ніхто не піде з барака, доки не знімуть замки, 

грати, парашу.
— Судити будемо всіх заводіїв! — кричить Васильєв.
Начальство запевнило, що так і буде. Пірус намагався відпові

дати спокійним тоном і сказав, що це їх швидше судитимуть, аніж 
його.

— Не зліть народ, бо до ранку залишиться купа попелу з усього 
концтабору. Я ще раз вас прошу відправити мене в інший конц
табір, бо не хочу бути свідком таких подій, — каже Пірус.

Врешті, з Васильєвим вони домовилися, що він дає наказ зняти 
ґрати з вікон, замки з дверей і парашу забрати з барака, а Пірус 
виведе людей до праці...

Васильєв тут же наказав начальству зняти те все, хоча вони ще з 
начальником “Дальстрою” сварилися. Нарешті Васильєв сказав:

— Я буду на вахті, а ти йди виведи людей до праці.
Пірус пішов. Табірне начальство відімкнуло замок і кричить, 

щоб виходили на роботу. Побачили його і просять сказати людям, 
щоб ішли до праці. Та він відповів:

— Вам дав наказ Васильєв зняти ґрати й замки, а ви що робите? 
Я йду і покличу його. Начальство закрутило хвостом. “А ми здіймає
мо”, — кажуть. — Де ви здіймаєте?! — заперечив. І тут закричав 
по-російському: “ ...твою мать! Ти попомниш!”

Незабаром Василя Піруса і Володимира Сорокаліта забрали до 
іншого концтабору. Там вони таке Різдво справили, якого, як каза
ли наглядачі, ще Колима ніколи не бачила й не чула: вони вийшли 
вночі з бараків і заколядували “Нова радість стала...” Здавалося, 
гори клекотали. Начальство бігало й просило: “Ну не можна, не 
треба, ну кінчайте!”

А пан Пірус так само спокійно відповідав їм: “Ідіть спати. Все 
буде гаразд. Не зліть людей. Майте совість! Наші родини в моги
лах, в Сибіру, а ми на Колимі догниваємо. Це все, що залишилося 
в умі, в серцях. У душах. їх ми будемо зберігати до смерти, де б ми 
не були. За те, що ви розтоптали традиції батьків, вас проклянуть
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нащадки і могили ваші обминатимуть зі стиду. Ви хочете, щоб ми 
стали такими, як ви — не дочекаєтесь!” І що на те відповів капітан: 
“Яку гуманність проявила Країна Рад — вона ж життя тобі дарува
ла!” Пірус перебив його: “Ви життя вбиваєте, а не даруєте.”

Через два тижні, як розповів Василь Пірус, його разом з Соро- 
калітом викликали з речами на вихід. За вахтою стояло вантажне 
авто, переобладнане на “воронок”. Відчинили двері: “Заходьте!” 
У машині сиділо п’ятнадцять хлопців з верхнього концтабору, два 
росіянина і один незнайомий. А ще — дванадцять українців та ще 
двоє: Пірус і Сорокаліт. Шофер обмотував авто ватною ковдрою і 
просив Бога, щоб не заглух мотор, бо, як він казав, унизу “сквоз
нячок” і мороз до 60 градусів. Поки він загортав і обтикав кабіну, 
мотор працював. Нарешті поїхали. У підлозі була дірка, і газ ішов 
у “воронок”. За селищем відчули, що хлопці вчаділи, машина зу
пинилася, витягнули людей на сніг і терли снігом. Коли трохи очу
няли, в’язнів запхали в авто і повезли, ледь живих. Був сильний 
вітер, їх довезли до перевалу (дорога видовбана у скелі).

Там був перевал, який звали Дунчин пуп. Там жила Дуня, мала 
хату, жила одна і була дуже тлуста. В ті часи шоферами були 
злодії, які повідбували терміни в концтаборах. Вони заробляли 
гроші, щоб приїхати на материк одягненими та з грішми. Дуня 
забезпечувала їх любов’ю, а ті платили добре — за любов шофер 
повинен був насипати їй золотим піском пупець. Вона жила в повній 
безпеці. Вночі шофер заїздив, вона радо приймала, пригощала і 
приймала золото. Дуню ніхто ніколи не образив, не обдурив, не 
пограбував. За неї горою стояли всі шофери. Отож до цього пере
валу докотилося їхнє авто. Коли глянути згори вниз, то висота 
така, що авто виглядає, як коробка сірників.

Доїхавши до цього перевалу, шофер і начальник конвою виско
чили з кабіни і на повнім ходу пустили авто в прірву. Все розраху
вали дуже точно, проте, кажуть же, що у фортуни зав’язані очі — 
хтось із них був щасливий.

По краю дороги для орієнтації були закопані бетонні стовпчики, 
10x10 сантиметрів. Вони на 50-градуснім морозі під колесами ма
шини поламалися, мов крижані, проте змінили напрямок її руху, 
вона пішла трохи праворуч і скочила колесом на невеличкий гор
бок — залишок недоваленої вітрами гори. Машина перекинулася 
за два метри до прірви. В авті за сіткою сиділо троє конвоїрів. То 
були кавказці. Посередині горіла пічка “буржуйка”. Коли авто пе



рекинулося, вогонь висипався на в’язнів, і загорілися бушлати. Дим 
заповнив машину, дихати стало нічим, і в ’язні стали кричати до 
конвоїрів: “Вилазьте!” Конвой вискочив, а в’язнів не пустив, і вони 
полізли надвір, хоч їм і погрожували стріляниною.

Пірус підійшов до провалля. Побачивши, що провалля має чи 
не кілометрову глибину, він показав це конвою. Всі рушили в бік 
дороги, де стояв начальник конвою з шофером. Конвоїри люто сва
рилися зі своїм начальником, а шофер опустив голову і слухав. 
Нарешті неподалік запримітили бульдозера, витягли авто, полаго
дили і рушили до Устьнери, що на річці Індигірці. Начальник з 
шофером пішли до концтабору шукати місце для ночівлі. Конвой 
запитав, чи є у в ’язнів кошти. Дали йому грошей, на які купили 
горілки — собі і в ’язням. “Ото, — сказав, — за те, що живі зоста
лися”. Зрештою, їх завезли до табору, завели в лазню. У ній напа
лено, сухо, потомлені в ’язні викупалися за милу душу й полягали 
спати. Коло них чергував “місцевий” зек. Цікаво, що скільки вони 
не намагалися з нами заговорити, він не промовив ні слова — сту
кач, вірний пес.

— Ще табір спав, як нас розбудили і повели до “воронка”, — 
згадує пан Пірус. — Увечері ми вже були в Магадані. Ото поофі- 
рував я собі: щоб не сталося, буду шукати тих два “воронки”, куди 
поділися п ’ятдесят хлопців, де вони поділися? Шукав я їх на Ко
лимі, шукав у Сибіру, шукав у Мордовії — ні слуху, ні духу. Отже, 
вічна їм пам’ять, вони там, де ми мали бути. Таке саме зробили в 
Магадані. Три старі кораблі погрузили інвалідами і вийшли в море. 
Де були синоптики, що не попередили? А найшвидше, попереджали. 
Може, навпаки, саме під таку скажену погоду і спланували акцію. 
Одне слово, через три дні почалася така буря, що ніхто понині не 
знає, де ті кораблі. Не хотіли годувати інвалідів — утопили разом 
із залогами кораблів.

— Дякуємо, пане Василю, за цікаву розповідь.
— Розбігаємося по бараках, бо трохи таки померзли.

* * *

Минуло пару місяців. Я з Кравчуком прогулювався стадіоном 
перед сном.

— Левку, ти добре знаєш Василя Піруса?
— Та вже ж трохи знаю. Мені він здається сильним, рішучим, 

різким і категоричним чоловіком. Напевне, ти знаєш краще, а що?



— А окрім того, він цікавий оригінал. Ти знаєш діда Паньківсь- 
кого, того, з густою чорною бородою?

— Я тільки бачив його, але ніколи не спілкувався.
— Дід він культурний, освічений, впертий. Іде одного разу по 

трапу. Назустріч — Пірус. Підійшли один до одного і ніс в ніс 
зупинилися.

— Пане Василю, — каже Паньківський Пірусу, просвердлюючи 
його гострим поглядом. — Я старший за вас і освічений чоловік, і 
ви маєте вступити мені дорогу.

— Пане Паньківський, головним показником статечности у по
літичному концтаборі є термін ув’язнення. У мене він удвічі більший, 
ніж у вас, і тому ви маєте вступити дорогу.

— Я вже здогадувався, що ваші батьки занедбали виховання 
своєї дитини.

— Зараз я покажу вам своє виховання.
При цьому Пірус узяв Паньківського обома руками під боки, 

підняв на півметра над трапом, обернув навколо себе й поставив 
ззаду, звільнивши перед собою трап від особи пана Паньківського.

Ця історія могла б залишитися звичайним жартом, коли б це був 
хтось інший, а не Паньківський. Пан же Паньківський був до такої 
міри наповнений гордістю і почуттям своєї ваги, що жодна клітина 
його організму не залишилася байдужа до такої образи. Увесь місяць 
кожному українцеві в зоні він з глибочезним обуренням перепові
дав зухвалий вчинок Піруса, а позаяк люди схильні були обертати 
подію на жарт, то Паньківський сердився не тільки на Піруса, а й 
на інших, таких же легковажних людей.

У кінці 1965 року сьому зону розформували і мене з Пірусом 
направили у різні зони. Більше я з ним не зустрічався. Від друзів 
чув, що Пірус відбув 25 років ув’язнення, звільнився і поселився в 
Херсонській області.

Минуло тридцять років. Україна стала незалежною державою 
під — владою наших малоросів, хасидів та московської агентури. 
Ці, чужі для України елементи, вкупі з міжнародним єврейським 
капіталом настільки бояться відродження українського патріотич
ного духу, що не допускають розриву між так званою незалежною 
Україною і Україною-московською колонією. І свої політичні тра-

3. Пірус-поет
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диції бачать в колоніяльному минулому, а не в боротьбі проти імперії 
за національну свободу, тому для них сучасні герої — це герої 
СРСР, а не вояки Української повстанської армії.

Ганебне явище, через яке так хочеться вигукнути всім малоро
сам: опам’ятайтеся! У ваших жилах українська кров, і відмовляєте
ся ви від духовної спадщини в сто разів багатшої за ту, перед якою 
ви стали на коліна. Тож не будьте сліпцями! І повернітеся душею 
до Василя Піруса та всіх славних лицарів вашої нації.

За цей час я написав Пірусові кілька листів.
Я не знав, що багатство його душі включало ще й таку рису, як 

любов до поезії. І не просто любов, а творення віршів. Того найкра
щим закінченням розповіді про Піруса буде додаток трьох документів:

1. Довідка Управління СБУ по Тернопільській області № п-25/7705 
від 3 червня 2002 року про те, що в Україні під жовто-блакитним 
прапором і тризубом і на тринадцятому році незалежносте продов
жується стара антиукраїнська імперська політика — незалежна 
Україна визнає чинними вироки окупаційної адміністрації і для 
неї, як і для СРСР, Пірус — Злочинець!

2. Лист до автора книги:
“Доброго дня, Левку!
Отримав лист та відповідь Іщенку. Досить фактів, дивно, де ж 

ти стілько дістав. То треба перерити архів. Коло мене біда. До року 
поламав два рази ногу, на милицях дибаю по хаті. З Торгаїв виїхав 
до свого села. Хочу вмерти тут, жінка не захотіла їхати. Думаю 
піти в дім перестарілих. Хотів добитися пільг, а вони мені присла
ли виписку “реабилитации не подлежит”. Займаюсь поезією, може 
здогоню Данте? А може нічого не вийде, бо моїй Беатріче 78 літ, а 
в таких роках від неї вже тхне, наче від ідей Володимира Ілліча. 
Просиш, щоб щось написати. Я те зроблю, але як вже пристроюсь 
у “райський” дім, а то в мене пенсія 75 гривень, тільки туди треба 
й іти. Написав Мирон Семчич і хоче мене взяти до себе, але я 
нікому не хочу заважати. Михайло Андрійчук пише, що забере мене 
в дім інвалідів, але я не хочу переїжджати у іншу область. Я на- 
кінець зрозумів, що старість, то є горе. Але, що вдієш. Мені вже 
82 роки, ото й не знаю, як хто, але не радуюсь, бо вже не той зір, 
слух, нюх і т. д. Думаю, що нема інтересу родитись на світ. Що 
воно дає те життя? Хто його придумав? Кому воно потрібне?

Не знаю, чи розповідав я тобі, як був убитий. Нічого вже не 
чув, погасло світло у зіницях, тіло стало легке, як перо, ніякого



болю. Не знаю, чи то біотоки покидають тіло, чи щось інше, але 
мені так стало мило, приємно, солодко, не знаю, як описати тобі, 
бо такої насолоди у житті не буває. Я таки вірю в силу, якої не 
можу зрозуміти і збагнути. Мені та небесна сила слала пророчі сни. 
Всі вони збулися навіть через 20 років. От мені снився сон, що я 
стояв серед поля і переді мною впало дві корони з людських че
репів і на них скіфські написи. Через 20 літ за Торгаями я пізнав те 
місце. Тож може маєш знайомих геологів, скажи їм, що я можу 
показати те місце, поки живу. Вірю що там є багатства: або газ, або 
нафта, або золото, або щось інше. От і все на сьогодні. Всіх благ 
вам — Василь.

3. Вірш Піруса “На незабутній спогад нащадкам”.

На незабутній спогад нащадкам

Традиції — собори китиць.
Звичаї, обичаї.

Ми сімсот літ носили вас 
Закованих в печалі.

В душі, під серцем, в пам’яті 
Від ворогів ховали.

За  вас молились в карцерах,
І Господа благали.

Ми з вами в тюрмах, таборах,
На Колимі холодній 

Колядували в день Р іздва  
Обірвані, голодні.

Святкуєм їх, як пращурі,
Купаєм їх в любові.

Хай нам щебечуть і кують,
Як птиці у  діброві.

Це ж наша гордість, гонор, скарб —
Не даймо їм пропасти,

Бо ворог-злодій не дріма:
Старається їх вкрасти.
Не раз ординець-азіят,

Зграя потвор проклятих 
Стирала їх з лиця землі,

Сльозами обіллятих.
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А ми в бушлатах, кирзяках, 
Обшиті номерами 

Блукаєм з ними, вбогими, 
Попід тюремні брами.

Нас умертвляли на стовпах, 
З  живих лупили шкіру.

В морях топили з баржами 
З а  волю і за віру. 

Розіп'яли гади княжий двір, 
М ов на Голгофі Бога, 
Четвертувала, вішала 

Варшавська рать безрога.
М и зрубані, посічені,

З  кривавих ран вставали. 
Дрижачими долонями 
Ефес меча стискали.

За  вас, нащадки, ми йшли в бій, 
За  вас нас кулі рвали, 

Щ об не тягли ярма, кайдан, 
Рабами не вмирали.

1987 рік.

Кожна нація, що любить свободу, вшановує своїх борців за не
залежність і публічною шаною, і державним визнанням їхніх зас
луг. Українська ж держава знущається з них. Вона призначила 
Пірусові пенсію в 75 гривень! Це ціна двох кілограмів доброї риби 
чи трьох кілограмів посередньої ковбаси — оце і все, мій дорогий 
побратиме, що ти заробив від сучасної влади своїм героїчним жит
тям і безмежними стражданнями задля свободи неньки України! 
Чи потрібен яскравіший доказ антиукраїнської суті цієї влади!
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ЛЕМКИ — ДОБРІ ВОЯКИ
Я вийшов із сушарні за годину до обідньої перерви, оглянувся, 

чи немає поблизу ментів, і зайшов до ливарного цеху. Майстер 
цеху Крот, Басараб і литовець Кравчукас заготовляли опоки для 
чавунного лиття.

— Здорові були, ливарники! — гучно привітався до всіх.
Вони глянули на мене й відповіли на привітання.
— Як живе сушарня? — питає Крот.
— Бореться з водою, що в дереві, — відповів я. — У нас жарко, 

але як же ви витримуєте, коли носите розплавлений чавун? Не за
видую вам.

— Приходьте завтра о цій порі, то побачите, як ми рідкий чавун 
руками розносимо.

— Прийду. А наразі чи пан Дмитро вельми зайнятий? — звер
нувся я більше до Крота, аніж до Басараба.

— Маєте щось до розмови?
— Нічого особливого, але хотів би побалакати.
— Тут небагато роботи залишилося, то ми доробимо й без Дмит

ра, — каже Крот.
— Піду до роздягальні і здійму комбінезон, — звернувся Баса

раб до Чпбриженка.
— Я зачекаю біля виходу з ливарні.
— Гаразд.
Хвилин за десять Басараб вийшов:
— Що, пане Левку, хотіли мені сказати?
— Хочу сказати, що ви доброї будови й сили чоловік. Чавун 

розливати — це ж треба мати неабияку силу. Та все-таки чи не 
втомлюєтеся в смерть на цій роботі?

— У той день, коли розливаємо, натомлююсь, а коли робимо 
опоки, то не важко і вчорашня втома проходить.

Прямокутної форми обличчя й велика голова, правильний пря
мий ніс, високе чоло, сірі з зеленкуватим відтінком спокійні очі, 
чітко окреслені губи й доволі широке підборіддя надавали йому фун
даментального вигляду, що недвозначно промовляв: ця людина не 
смикається туди-сюди, не хитається за мінливим настроєм, а коли 
вже за щось береться, то береться серйозно, послідовно й ґрунтовно.

— Пане Дмитре, то правда, що ви брали участь в операції зни
щення польського генерала Сверчевського на псевдо Вальтер?
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— Гаразд, розповім. Але почну з того, що народився і виростав 
я на Лемківщині на так званому Закерзонні. У нашій місцевості 
ОУН мала доволі розвинену структуру і коли 1942 року почала 
створюватися УПА, то все населення виявило велику активність. 
Справу створення УПА із рук ОУН перебрало на себе все сільське 
населення. Знаєте, що у нас терен гірський. У горах викопали ве
ликі бункери для переховування зброї й людей, а не раз рятувалися 
в них від німецьких бомбардувань. А загалом ми більше квартиру
вали по сільських хатах. Населення нас не зраджувало, бо ми і 
населення — це було ніби одне й те ж. Для лікування поранених 
обладнали кілька підземних шпиталів. У моєму терені в одному 
шпиталі з нашими лікарями працювали два хірурги жиди. Наші 
повстанці врятували їх від німців, коли німці готували їх до страти. 
Прийшли москалі. Я був у сотні Хріна. Хрін сказав жидам: “Ми 
вас врятували від смерті. Ви чесно лікували ранених повстанців. 
Тепер прийшла інша влада, комуністична, і ви можете вийти з 
підпілля і спокійно жити, де схочете. Будемо вважати, що своєю 
працею у підпільному шпиталі ви заплатили нам за порятунок ва
ших життів. Ми взаємно квиті” .

Порадившись, вони відповіли: “Ми лікували поранених по
встанців не тільки в подяку за порятунок нас від смерті, але й тому, 
що вашу боротьбу проти окупантів за незалежність України вва
жаємо за справедливу, і тому ми вирішили залишитися з вами і 
далі допомагати вашій війні за свободу” .

— Сотенний Хрін, — продовжив розповідь Басараб, — і всі ми 
подякували їм і залишили їх у шпиталі.

— Що було далі з цими євреями?
— Давайте повернемося до них пізніше. А тепер хочу продов

жити про події, як вони розвивалися.
— Добре, добре.
— Отож за 1942 і 1943 роки у нашому Закерзонні сформувалася 

і діяла в наступні роки доволі сильна західна частина УПА чисель
ністю понад 5000 повстанців. Це не велика кількість, але сотні мали 
добрі прямі і конспіративні зв’язки з селами. У гірській місцевості 
створено багато построїв, прихованих складів зброї. Налагодили 
(селяни для нас) постачання одягу, взуття, харчів. Села поповню
вали наші людські втрати.

Польське підпілля було різне: одні орієнтувалися на лондонсь
кий еміграційний антикомуністичний уряд, інші — на комуністів і,



відповідно, на червону Москву. За німців ми воювали проти німців 
і проти польських червоних.

З антикомуністичною польською партизанкою (Армією Крайо
вою — АК) якийсь час були мирні взаємини. Навіть бували випад
ки, коли вони закликали нас разом з ними бити польських комуністів. 
Було приємно і трохи дивно чути, як вони кричали: “Браття ук
раїнці, биймо комуністів!”

Коли прийшли москалі, червона польська партизанка стала 
польською владою, а АК якийсь час продовжувала проти неї вою
вати, потім ця їхня внутрішня війна поволі вщухла. По мірі офор
млення Москвою польської комуністичної влади Польща воює про
ти нас в основному своїми силами, хоч не раз нам доводилося вою
вати на два фронти: і проти поляків, і проти совітів. А бувало, що 
Москва проти нас штовхала ще й чеську армію і тоді доводилося 
воювати на три фронти.

Польща 1945-1946 років, за словами Дмитра Басараба, орга
нізовувала проти закерзонської УПА справжні наступи регулярни
ми військами. Проте, це не рівнина, де кількісна перевага і перева
га в техніці дали б їм можливість швидко розбити повстанську ар
мію. Командири повстанців уміли добре маневрувати, змушуючи 
поляків відступати. На повстанську групу працювало кілька розві
дників у Варшаві, тому командування завжди знало плани поляків 
наперед. Вже геть пізніше Басараб довідався, що прізвище одного з 
розвідників було Гринь. Його виловила московська військова роз
відка, совітський військовий трибунал засудив до 25 років концта
борів. Тримали його переважно в різних тюрмах.

Коли Сверчевського призначили заступником військового 
міністра Польщі, він бундючно заявив, що розіб’є УПА. Він і до 
того глузував із повстанців і нахвалявся розбити, “банди УПА”, 
тільки, мовляв, не мав для цього достатньої влади. Тепер йому 
дали ту владу і він енергійно взявся стягувати сили проти них.

Тим часом розвідник повідомив командирам УПА маршрут, яким 
Сверчевський мав їхати для ближчого знайомства з тереном його 
майбутнього наступу. Провчити Сверчевського доручили двом сот
ням. Сотні Стаха та сотні, якою командував майор Хрін, до якої 
входив і пан Басараб.

Рушили у район міста Болігруд. Майор Хрін розташував свою 
сотню у зручному місці біля села Яблонного, там залягли. На оз



броєнні у Басараба був совітський ручний кулемет Дегтярьова і 
великий запас набоїв.

— Я, друже Левку, був дужий і витривалий вояк. Любив носити 
цей доволі важкий кулемет і добру торбу набоїв. Отож я добре 
примостився, поклав перед собою велику каменюку, замаскувався і 
чекав.

Сверчевський з ’явився на дорозі в супроводі чотирьох автома
шин: два джипи попереду й два позаду. Вони розтягліїся метрів на 
сто. Добре, що Хрін і Стах розтягнули сотні метрів на двісті, по
клавши вояків по двоє. Коли авто Сверчевського порівнялося з 
серединою нашої засідки, дав команду “Вогонь!”

Домовленість була така, як розповідав пан Басараб, що один з 
двох бійців починав стріляти по тому авті, яке найближче, другий, 
влупивши спочатку навпроти, переносив вогонь на крайні машини і 
бив косим вогнем. Так вони всіх їх “перемололи”. Це було в кінці 
березня 1947 року. Десь у травні поляки спорядили багато груп і 
спрямували їх у гори. Повстанці десь уникали їх, десь робили за
сідки, десь нападали несподівано і так воювали далі. Адже це не 
фронт. Ця війна теренова, а не позиційна. Повстанці всюди — і 
ніби ніде. Одного разу перед просуванням у глибину повстанських 
теренів поляки пустили легку авіацію. Вони ховалися, і їм вона 
шкоди практично не завдала. Але дві бомби потрапили до шпита
лю, в якому працювали лікарі-хірургн. Убило кілька поранених, 
хірурга і двох жидів — союзників. Поховали їх урочисто в сусідньо
му селі на православному цвинтарі. Жидівського не було поблизу, 
то і їх поховали разом з іншими. Люди не протестували. Всі каза
ли, що своєю службою Україні вони заслужили бути похованими 
разом з їхніми на одному цвинтарі. Казали, що треба й пам’ятника 
після війни спорудити. Цього не вдалося зробити, бо всіх поляки 
виселили з рідних місць і розсіяли по Польщі.

— А шкода, бо не тільки наші, але й жиди заслужили на добрий 
пам’ятник.

За період від 1944 до 1947 року Польща переконалася, що лемки 
вміють воювати, що Польща фактично неспроможна придушити 
лемківський національно-визвольний рух. Тоді польська комуністич
на влада у змові з совітськими комуністами вирішила знищити опо
ру їхньої У ПА — сам народ: виселили всіх українців з їхніх спо
конвічних земель, розпорошивши по всій Польщі, найперше — у 
західні терени.
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Після втрати населення закерзонська УПА опинилася справді в 
скрутному становищі. На цей час і в інших західних теренах Украї
ни становище ускладнилося і Провід ОУН та військове команду
вання вирішили частину УПА перевести в Західну Європу, а решту 
реорганізувати в дрібні загони. Дмитра Басараба призначили до 
тих, хто мав переходити в Західну Європу, а майор Хрін перевів 
свою сотню через польсько-совітський кордон у Галичину.

— Як я вже згадував, у боротьбу проти УПА Москва затягнула 
була і комуністичну Чехословаччину. Ми переходили польсько-чесь
кий кордон. З польського боку нам удалося непомітно просочитися 
через прикордонну варту, а з чеського боку наткнулися на їхню 
охорону. Та я так думаю, що поляки нас помітили, коли ми пересу
валися у чеський бік, але просто зробили вид, що не бачать. Знає
те, Левку, часом відбувається як? Ми — повстанці. Ми самі при
йшли в армію, знаємо, за що воюємо і хочемо воювати. А проти нас 
у розстрільній розсипані молоді мобілізовані хлопці. Воювати вони 
не хочуть і вмирати не хочуть також. І ось коли на нього іде повста
нець, і він побачив, що, окрім нього, цього повстанця ніхто з його 
командирів і солдатів не бачить, і від нього залежить: стрельнути в 
цього повстанця і привернути сюди увагу цілої своєї роти і швидше 
всього згинути від повстанця, якому діватися нікуди, бо він буде 
відстрілюватися до останнього набою, і напевне і його уб’є, чи ухи
литися. І він робить вид, що не помітив повстанця, і проходить 
повз нього далі. Гадаю, що так було й тоді, коли ми виходили з 
Польщі і вступали в Чехію.

Повстанці знали, за словами Басараба, що чеських прикордон
ників контролює совітська військова розвідка, тому відкрито вони 
їх не пропустять. Проте припускали, що чехи не вельми старати
муться їх затримувати. Але чехи їх помітили й відкрили вогонь. 
Відступати ж вони не збиралися. Готувалися пробиватися з боями, 
як 1945 року пробивалися українці під час першого переходу на 
Захід. Тому командир дав команду під вогневим прикриттям про
суватися ліворуч. Кілька чоловік полягло. Басараб своїм кулеме
том та його колеги своєю зброєю примусили чехів залягти й на 
хвилину замовкнути. Сотня короткими перебіжками перебралася 
ліворуч — під прикриття кущів і дерев і звідти відкрила фланго
вий обстріл. Вони кинулися до своїх. На третьому ривку Дмитра 
вдарило, і кулемет випав з рук.



— Я навіть спочатку не зрозумів чому, — розповідає Дмитро, — 
бо його ніби сіпнуло з рук, але в цю ж мить відчув гострий біль у 
плечі. Кров потекла попід сорочкою на долоню й додолу — переби
ло праву ключицю. Я сіпнувся, впав і трохи просунувся в заглиби
ну. До мене підскочив повстанець Смерека, щоб допомогти попов
зом рухатися далі. Я крикнув: “Друже, полиш! Швидше вперед до 
сотні!” Він був молодший за мене і мав би виконати мій наказ, але 
він любив мене і не виконав, а ліг поруч, розстібнув мій кітель, 
відірвав поділ спідньої сорочки, поклав стрічку бинта на прорив 
плеча і туди, куди куля ввійшла, і сяк-так перев’язав стрічкою з 
сорочки. Кров сочилася, але вже не текла. Я знову йому крикнув 
іти до своїх. У цей момент звідкись з іншого боку застрочив авто
мат, мій рятівник ойкнув, здрнгнувся й затих, а мені простромило 
чобіт і ногу. Поступово стрілянина віддалялася від мене. Звуки 
ставали все тихші. Гострота болю слабшала, шум у голові дужчав, 
і я думав, що поступово вмираю від втрати крови.

— Жалько було?
— Жалько було, що відстав від сотні і вже не можу бути разом 

з нею.
Потім стало якось солодко. Не в роті, а десь у душі. І я наче 

втратив свідомість. Мабуть, не зовсім. Втратив відчуття часу. Але 
я чув, мов крізь сон, як до мене підійшов хтось чужий. Заговорив 
по-чеськи. Здається, не до мене, а до когось іншого.

— Він скоро помре, — каже перший.
— Треба йому допомогти. Санітар недалеко, — відповів другий.
— Біжи й поклич санітара, — каже перший. — А я побуду тут.
— Гаразд, — обізвався перший і побіг.
За якийсь час з ’явився санітар. Він наказав іншим розрізати 

чобіт, а сам взявся за ключицю. Фактично, я не знаю, що далі 
було. Чи від втрати крови, чи, може, санітар зробив застрик, але я 
знепритомнів. Опритомнів у слідчій в ’язниці Львівського КДБ. 
З матеріялів слідства не зовсім ясно, як чехи передали мене со- 
вітам: самі вони це зробили чи на вимогу совітів, які через свою 
агентуру могли слідкувати за подіями і після нашого бою з чехами 
зажадати від них передати поранених повстанців, тож і мене пере
дали. Так я опинився в руках москалів.

У тому останньому бою, коли мені перебило ключицю, кулемет 
випав з рук і я упав, у мене було дві гранати. Сумка з ними відле
тіла на кілька кроків уперед. Я міг би до неї доповзти і підірватися,



але в цю мить до мене підбіг повстанець Смерека зі своєю медич
ною допомогою і взявся мене рятувати від смерти. Сам згинув, а 
мене, бач, врятував. І чого я не підірвався, коли поранило в ногу? 
Ба, не було вже сил. Голова була в якомусь тумані. А шкода: не 
працював би на москалів оці 14 років!

— Пане Дмитре, скажіть, будьте ласкаві, ви всі роки ув’язнення 
шкодуєте, що тоді 1947 року не покінчили життя самогубством?

— Ні, Левку, було б неправда, коли б я сказав “так”. Це тільки 
зрідка находить такий настрій. А коли говорити за настрій, який 
маю постійно, то його можна висловити словом “ні”. Коли минуло 
слідство, суд і завезли в концтабір, коли затята війна віддалилася 
від мене і стала справою інших, тоді душа поволі наповнювалася 
примиренням з господньою волею, а з цього виростала надія. 
Справді, тоді, у час війни, я готовий був померти, як померло чима
ло моїх побратимів-повстанців. Не помер. Мабуть, така моя доля. 
Мабуть, так мені написано на роду. А коли така воля Божа, то, 
певно, потрібно, щоб я жив. Може, в моєму цьому в’язенському 
житті є якийсь сенс, який мені не дано збагнути, але який знає сам 
творець.

— Яке звинувачення вам пред’явили?
— Чекісти встановили, що я від 1942 до 1947 року був в У ПА і 

що брав участь майже у всіх боях спочатку формування чоти, а 
потім у сотні майора Хріна, зокрема брав участь у засідці на Свер- 
чевського. Проте у них не було доказу, щоб я убив якусь конкретну 
людину. І Сверчевського могла вбити моя куля, а могла й не моя. 
Бій — це не атентат, коли конкретний повстанець нищить конкрет
ного ворога. А останній бій був загалом з чехами, а не з совітами.

— Вас засудили на 25 років концтаборів?
— Так, дали 25 років.
— Ви думаєте їх всі відсидіти?
— Якщо треба буде, то відсиджу. А ви, Левку, як гадаєте: дове

деться ще 11 років сидіти?
— Бачите, життя не стоїть на місці. Ви у таборах пережили 

смерть Сталіна і угорські події, короткий період Маленкова і хру- 
щовську відлигу, табірні повстання, дві амністії і звільнення 
мільйонів політв’язнів комісією Верховної Ради СРСР. Суспіль
ство пережило сталінську залізобетонну паралічну стадію і почало 
пошуки якогось оновлення. Хрущовська відлига тривала менше двох 
років від 1956 до половини 1958 року, і все-таки суспільство 1959 ро
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ку — це не сталінське суспільство. Сталінське було самодостатнє, 
хрущовське шукає шляхів удосконалення. 1958 року воно переля
калося, побачивши, що зміни (міні-демократизація) можуть завес
ти їх занадто далеко, й сахнулися назад. Проте, вони зрозуміли, що 
змін не уникнути і ламають голови лише над тим, коли і як їх 
здійснювати. Ці зміни неминуче вестимуть до послаблення і розва
лу імперії. Вся справа в тому, коли це станеться. Думаю, що крах 
настане раніше, аніж закінчаться наші терміни ув’язнення.

— Левку, знаєте, коли ми в таборі почули про арешт вашої гру
пи, ми вельми зраділи. Ваш інтелігентський склад навіював нам 
думку, що починає пробуджуватися до боротьби за самостійність 
інтелігенція. Ви працювали в державних органах. Це ми розуміли 
як проникнення до них самостійницьких настроїв. Десь тоді ж до
відалися про арешт ходорівської групи та Львівського національно
го комітету і невдовзі про арешт групи в Тернополі. Ці групи скла
далися з простих хлопців і продовжували нашу боротьбу, дарма що 
до арештів не встигли озброїтися. А ваша група інтелігентська. Отже, 
прагнення до самостійності! виявляли різні верстви. Це виглядало 
новнм піднесенням боротьби і нас у таборах надихало.

— Ви перебільшували у своїй уяві розмах діяльности цих орга
нізацій.

— Перебільшували? Може. Чи дуже? Вас присудили були до 
страти, керівника тернопільської організації Богдана Гогуся — та
кож. У ходорівській групі Проціва стратили, у Львівському на
ціональному комітеті стратили Коваля й Грицину. Вам з Гогусем 
страту замінили на ув’язнення, але 1961-1962 років трьох таки 
розстріляли. Це ж не жарти! Сама така кара свідчить про серй
озність боротьби, про її вагу в державі.

— Так, це не жарти. Проте розголос про арешти цих організацій 
серед населення України мінімальний. Це ви, політв’язні, знаєте 
про арешти, бо засуджених привезли в концтабори, а люди на волі 
майже нічого не чули.

— Ті, що взялися до боротьби, також майже не чули про арешти 
останніх років. Вони знали про боротьбу загалом, і це надихнуло їх 
самих на боротьбу. Важливо, що знаходяться люди, які вступають 
у боротьбу. Ми, в’язні, держимося своєї ідеї, бо поклялися бороти
ся до загину, але нам додає твердости ще один мотив: ми не хочемо 
розчаровувати лукавими нещирими розкаюваннями тих патріотич
них людей, які на межі “боротися — не боротися”.



— Пане Дмитре, ви маєте родичів, вам хтось листи пише?
— Мені пише сестра. Вона живе на Львівщині. А хто вам пише?
— Мені пише дружина й мама від усієї родини.
Басараб не хотів розвивати тему про листування. Я відчув це і 

не ставив більше таких запитань.
Ми пообідали й вийшли з їдальні. Попереду йшов Віктор Со

лодкий зі скляним півлітровим слоїком у руці з кислющими капус- 
ними щами.

— Пане Вікторе, — звернувся я до нього, — куди ви несете ті 
кислючі російські щі?

— Я маю господарство — кота Рябка. Він їсть ці щі.
— Що, наші щі він їсть?! Не може бути! У них же ніякої при

прави і навіть картоплі не видно — одна кисла капуста й тепленька 
водичка!

— Мій кіт їсть їх із задоволенням. Увесь слоїк!
— А чим ви його ще годуєте?
— Більше нічим.
— Як же він живе?
— Живе. І не худий. Звик до капусти і так уплітає, що аж за 

вухами лящить — він же від роду нічого іншого не їв, тим-то й не 
уявляє, що може бути щось інше! І задоволений.

— Оригінальний кіт. Мабуть, уночі він собі мишами збагачує 
меню?

— Може. Я цього не бачив.
— Дивні ці живі істоти, — закінчив по-філософському я, — кіт 

живе на самій квашеній капусті, голуби поселилися на бантинах меха
нічного цеху, де постійно гудуть і гепають верстати і дим коромислом 
в’ється знизу до голубів. Усе дике пристосовується до людей!
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“МОСКАЛІ — ЦЕ ТАТАРИ!”
Одного разу в неділю ми з Юрком Литвином пішли собі прогу

лятися стадіоном й обмінятися новинами з українського літератур
ного життя.

— Он, Левку, йде прапорщик Петров. Звертаймо вбік за їдаль
ню, бо то така паскуда — зараз почне присікуватися, чого з-під 
чорних курток виглядає цивільний одяг — у тебе зелений, а в мене 
сірий светри.

— Звертаймо, бо потягне в штаб на трус і забере светри.
Ми круто повернули вбік, аби мерщій зникнути з очей одного з 

найбільш уїдливих підначальників.
— Куди підемо, Юрку?
— Може за школу?
— Ходім за школу. Може, там тепер вільно.
Аж назустріч нам — Пірус.
— Ходім його перестрінемо, — каже Литвин.
Ми пішли йому навперейми.
— Пане Василю, — гукнув я. — Ви куди так поспішаєте? Сьо

годні ж неділя, вихідний.
— Я поспішаю не куди, а звідки. Зараз у бараці посварився з 

одним москалем. Сидить за те, що був у власівській армії, а гне із 
себе великого патріота Росії. Я йому кажу, що його прізвище — 
Тургенієв — не російське, а татарське і що сам він татарин і було б 
логічніше, коли б захищав не московську імперію, а право татар на 
свою незалежну державу. А він мені: “Я русский, русский, ну по- 
нимаєш, руський”.

— А чого ж, питаю, ти пішов у власівську армію?
— Молодий був, — каже, — дурний, от і пішов.
— Та ти, — кажу, — дурний був і тоді й тепер, бо й тоді і тепер 

дбаєш не про свій рідний кровний татарський народ, а про чужий — 
німецький, московський. Ти просто зрадник.

— Я не зрадник, — закричав на мене. — Я патріот Росії! Я став 
патріотом Росії в концтаборах!

— Ти патріот не Росії, а табірного начальства, патріот за паку
нок харчів, чай, каву, коробку цукру, за те, що дозволять носити 
цивільну сорочку й светр.

На ці слова він схопився з ліжка і ніби готовий бігти до мене 
битися. Я піднявся, став і думаю: як тільки підскочить до мене,



затоплю кулаком так у його азіатську пику, що всі зуби повипльо
вує. Проте замість бігти до мене, він повернувся до групи зеків і 
почав кричати їм про свій російський патріотизм та велику образ
ливість моїх слів про його татарщину. Я не міг далі слухати те його 
базікання й вийшов з бараку.

— То ви, пане Василю, — каже Литвин, — хотіли татарина 
Тургенієва вирвати з московського народу й приєднати до татарсь
кого. З огляду на українські національні інтереси це правильно, бо 
зменшує нашого великого ворога — Московщину — і збільшує її 
ворога — Татарстан. Хоча від кого ви очищаєте московитів? Хто 
такі самі московити? Яка етнічна основа російської нації, яку ви 
хочете очищати вилученням з її середовища татарів?

— Мені, — почав Пірус, — схема формування російської нації 
виглядає так: терени Московщини були заселені угро-фінськими 
племенами. У X сторіччі київська імперія набирає великої потуги. 
Вона підкорює угро-фінські племена. Для справляння данини й 
підтримування своєї влади Київ розташовує там на Півночі групи 
своїх дружинників. Дружинники з мобільних груп перетворюються 
в поселенців. Вони будують міста (і дають їм назви, з яких самі 
вийшли), одружуються з місцевими жінками, несуть у цей лісовий 
дикий край свою архітектуру, освіту, письмо, зброю, мову, мистец
тво. Місцеве населення приймає вищу південну культуру й мову 
завойовників, але, маючи абсолютну кількісну перевагу, нав’язує 
вихідцям з України свої звичаї й психологію. До XII сторіччя на
щадки дружинників цілком відчули себе північним населенням, 
ворожим до Півдня.

Коли в XIII сторіччі приходять татари, Північ зустрічає їх як 
визволителів від київських окупантів. Поступово відбувається злиття 
угро-фінського окультуреного українцями населення з татаро-мон- 
голами. Позаяк культура місцевої панівної верстви угро-фінського 
населення вища за татарську, то сплав угро-фінів з татарами відбу
вається на основі мови й культури угро-фінської провідної верстви. 
Знову ж татарська складова кількісно переважає, і тому вона на
віює свої геополітичні, юридично-правові й сімейно-побутові звичаї 
всьому цьому північному населенню. Генетично воно не слов’ян
ське, а азійське.

— Думаю, — кажу я, — що ця схема правильна. І ще один 
аспект. Татаро-монгольська орда Чингізхана та Батухана — це ве
личезна кількість людей. Завдяки своїй рухливості (динамічності)



вона була величезною силою. Кочовий спосіб життя давав їй мож
ливість завойовувати величезні простори. Поступово все життя 
міняється, вони переходять до осілого способу життя і єдина військо
ва система розпадається на окремі ханства (Казанське, Астрахансь
ке, Кримське). Північна частина асимілювалася в московитів. Із 
широченного татаро-монгольського моря виділилася тільки одна 
територія з явними претензіями на створення незалежної держа
ви — Татарстан. Друга — Крим з претензіями на культурно-націо
нальну автономію. Перша територія — наша союзниця, друга — 
наша велика проблема. Проте саме в московитах найбільше втілив
ся татарський азійський деспотизм та дух вічного прагнення до за
гарбання чужих земель.

— А що вам, мої молоді друзі, каже про це совітська історія?
— Каже, — відповів я, — що і українці, і білоруси, і росіяни 

походять з однієї колиски — Київської Руси. Ми це відкидаємо, 
але глибоких правдивих знань нашої історії ще не маємо. Ми за 
вашим прикладом протиставляємо себе комуністам, ширше — мос
калям у всьому: в суспільних ідеалах, у філософських концепціях, 
у моралі, у релігійній вірі і т. ін. Всюди московським комуністич
ним поняттям ми протиставляємо свої поняття, оперті на націо
нальні традиції, народну мораль, правдиву логіку. Це потрібно пе
редусім для того, щоб провести чітку грань між нами й ними, між 
окупантами й окупованим українським народом, між ними — дес
потами й нами — демократами, між ними — безбожниками й нами — 
віруючими, між ними — безсовісними й нами — совісливими людь
ми тощо. Окупаційний комуністичний режим треба зробити в очах 
народу чимось анахронічним, одіозним. Доки немає можливостей 
проводити таку просвітянсько-виховну роботу в Україні, отож і 
підковуємо себе тут у концтаборах.

— Гаразд, хлопці, добре кажете. Гартуйте свої душі, — похва
лив нас Пірус. І далі питає:

— А що то за молода група з Донбасу, що її нещодавно привез
ли? їхні прізвища Савченко, Покрасенко, Воробйов, Ринковенко... 
ще хтось? їх судили ніби шістьох? Судили за демократизаторські 
мотиви?

— їх, — кажу, — чекісти налякали націоналістами, то вони 
тримаються стримано і побоюються ходити з нами відкрито, проте 
я щовечора проводжу з Савченком по 2-3 години в якомусь темно
му закутку. Він всім цікавиться, і я про все йому розповідаю.



— За що їх судили?
— Вимагали демократичних виборів. Хотіли, щоб у виборчих 

округах було по кілька кандидатів.
— З ким іншим з наших він ще спілкується?
— З Трохимом Шинкаруком, — відповів я.
— Ну, це добре.
— А може, — каже Литвин, — і не вельми добре Шинкарук 

своєю різкістю і категоричністю може відштовхнути.
— Гаразд, перейдімо до іншої теми. Пане Василю, ви вже скільки 

відсиділи?
— П’ятнадцять.
— Думаєте сидіти ще десять?
— Думаю.
— А може, раніше звільнитеся?
— Ти, Юрку, думаєш, що москалів може раніше шляк трафить?
— А чого б і не припускати!
— Я відчуваю, що своїм розумом і своєю волею прокладаю свій 

життєвий шлях, але що на цьому хронологічному шляху є моменти, 
коли в моє життя прямо втручається якась верховна сила. Як ви, 
Василю, це відчуваєте? Чи не відчували ви чогось подібного в час 
підпільної боротьби на вашій Тернопільщині? — запитав я.

— Я воював зі зброєю в руках проти окупантів, — сказав Пірус, — 
з кінця 1944 до кінця 1948 року. За ці роки бачив усього, побував у 
різних непереливках і набув великого партизанського досвіду. Один 
приклад. Не знаю, хто відкрив, але в Бучацькнй район я переніс 
відкриття і запустив його в діло. Мова ось про що. Бувало, що ми 
ганялися за чекістами. Частіше ми влаштовували на них засідки. 
Часто вони за нами ганялися, як правило, у червонопогоннннків 
були собаки. Собаки — це біда. Вони давали нашим ворогам вели
ку перевагу. Повстанці шукали різних способів нейтралізації со
бак: ставили гострі спиці на своїх слідах, посипали сліди тютюном. 
Потім хтось відкрив, що собача кров відлякує собак найдужче. Тоді 
нам у ліс із сіл друзі передавали в маленьких пуделках порошок із 
собачої крови. І ми її випробували. Пішли, власне, побігли гуськом 
о д і і н  за одним. Останній потрусив на сліди трошечки цього порош
ку. Коли собака підбіг й нюхнув, його ніби грім ударив — він 
піджав хвоста, присів і з переляканими очима почав задкувати. 
Скільки солдат не смикав і не підганяв іти вперед, собака не пішов. 
Така затримка була завжди достатня, щоб ми могли відірватися від 
переслідувачів і зникнути.



— Цікаво! Цікаво! — в один голос вигукнули захоплено ми з 
Литвином. — Але ж скільки треба було побити собак, щоб наділи
ти кожну групу повстанців пуделком з собачим кров’яним порош
ком?!

— Та зовсім небагато, — відповів Пірус. — У кожному разі для 
цього собак вистачало.

— Пане Василю, — питаю його, — а як ви почувалися, напри
клад, у бункері?

— Панове козаки, людина має дивну властивість — вона вміє 
перемикати всю свою нервову систему з одного ладу на інший, на
приклад, з мирної праці на війну. І коли вона на війні, то діє і 
почуває себе так, як необхідно для ведення війни. Смерть стає чи
мось ніби нормальним. Ви знаєте, що смерть завжди несподівана. 
Коли людину поранили, то вона живе. Рана може призвести до смер
ти, але отой перший удар несподіваний. Набагато гірше, коли про 
смерть знають наперед. Уявіть собі картину: сидимо ми семеро по
встанців у криївці. Ще не зима. Ми сховалися від великої облави, 
щоб після того, як червонопогонники пройдуть, вилізти зі схованки 
і або вдарити їм у тил, або піти, куди накаже сотенний.

Раптом один помічає, що інший пахне землею. Він принюхуєть
ся — так-таки сусід пахне землею. Мовчить. Нікому про це не каже. 
Потім другий починає водити по криївці носом і принюхуватися, потім 
третій, четвертий. Нарешті, всі все зрозуміли: повстанець Сокіл пахне 
землею. І сам Сокіл починає нюхати то земляну стіну криївки, то свої 
руки і все своє тіло — так, переконується, він справді пахне землею!

Ми здогадалися, що це означає. Коли це сталося вперше, по
встанець згинув на третій день від початку того земляного духу. 
Коли смерть повторилася кілька разів на третій день після запаху 
землі, ми твердо засвоїли прикмету: якщо від повстанця повіяло 
землею, на третій день його не стане!

І ось ми семеро сидимо в криївці і раптом двоє запахло землею. 
Дивимося на хлопців, вони намагаються не дивитися нам в очі. 
Ніхто не знає, як це станеться. Всі готові до бою, але коли не 
знаєш, звідки чекати нападу, і це триває днями, тоді в душу почи
нає заповзати сумнів. Уявляєте, сидимо поруч з двома нашими 
побратимами і дивимося на них як на мертвих, а вони ж живі! 
І чекання смерти застилає всі інші почуття і всілякі інші думки 
покинули голову окрім однієї — смерть: якою вона прийде? Жах! 
Кожен починає вигадувати слова розради, і кожен не чує і не вірить 
їм. Всі знають: оцих двох побратимів на третій день не стане. Жах
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посилюється тим, що ми нічого не робимо, а просто сидимо в криївці 
й чекаємо на повідомлення від зв’язкового. Двоє приречених сиді
ли в різних місцях. Один піднявся, підійшов до другого: “Якщо 
вже наша така доля, — мовив, — то будемо поруч”. Другий сумно 
посміхнувся, трохи посунувся й відповів: “Сідай, дорогий побрати
ме!” Переночували. Минула перша половина третього дня. “А може, 
минеться,” — хтось подумав уголос. І тут нараз жахливий вибух. 
Стіну криївки шматануло, порвало, жбурнуло разом з нашими дво
ма через криївку до протилежної стіни. На нас посипалася земля. 
У ніс тхнуло їдким димом амоналу. Посліпли й поглухли. В очах 
іскри, й колами розходяться білі яскраві хвилі. Щось боляче-боля
че штиркнуло у вушні перетинки і дзвенить, дзвенить. Дихальне 
горло спазмом заткнуло, бо ж не можна дихати амоналовим димом. 
На якийсь час усе навколо заглухло і ти наче кудись провалився. 
Потім поволі дим рідшав і давав потроху дихати, у вухах ущухав 
дзвін. Ми почали ворушитися, оглядатися навколо себе й допома
гати один одному викараскатися з-під кілків, патиків, грудок землі, 
розкиданих предметів і такого-сякого вояцького майна. Скидали 
землю з наших приречених побратимів. Сподівалися кожну мить 
нападу москалів. їх не було. Не було за п’ять хвилин. Не було за 
годину. Тим часом почали розуміти, що з нами трапилося.

Бомба впала біля нашої криївки і залізла в землю приблизно на 
метр-півтора від стіни, біля якої сиділи наші побратими. Вибухом 
зламало стіну і поламало стелю. Кусок бомби розрихлив землю і 
протяв її великим бічним куском з дуже гострими зубами. Ця скалка 
прорвала одному з приречених правий бік, а другому лівий. В одного 
прорив великий. Скалка порвала печінку й кишки. У другого не 
глибокий прорив, але довгий. Перший швидко помер від рани, а 
другий — від втрати крови. Нас п’ятеро залишилося живими. Пона
бивало більші й менші синяки й гулі, дехто поохкував з тиждень, 
але, зрештою, залишилися придатними для продовження війни.

До ночі москалі нас не турбували. Ми поховали наших побратимів 
та й перебазувалися на запасний постій. З часом з ’ясували таке.

Через свою розвідку чекісти довідалися про існування криївки у 
нашому ліску. Точного місця вони не знали. І спрямували літак 
скинути кілька бомб туди, де криївки могли б бути. По суті спра
ви — навмання. На біду, одна з бомб і впала біля нашої криївки.

— Навіщо другий підсів до першого?
— Прецінь, так мало бути.
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“ТИ СПРАВДІ ВІРИШ У СИЛУ КЛЯТВИ?”
А десь за пару днів я зустрів Шинкарука, щоб побалакати про 

Савченка, й питаю:
— Трохиме, знаєш, що я дуже навіть здружився з Володимиром 

Савченком. Він допитливий хлопець-східняк і, потрапивши до конц
табору в середовище різних людей і різних ворогів комуністичної 
влади, засипає мене запитаннями і з історії України, і з повстансь
кого руху в західних областях, і з мого життя й навчання у Москві 
тощо. Я із задоволенням проводжу з ним вечори і розповідаю йому 
все, про що заходить мова. Між нами встановилися взаємини сим
патії, і хочу скористатися дружніми почуттями, щоб від його почат
кового демократичного ідеалу перейти до національно-визвольного 
і зробити з нього українського патріота. Він розповідає мені про 
ваші взаємини. І натякнув, що ти хотів його підвести до складення 
присяги на сокирі...

Вловивши в погляді Шинкарука деяку розгубленість, я додав:
— Не турбуйся, з моїх вуст ніщо ніколи не виходить таке, що не 

має виходити.
— Левку, уточни, як саме він про це тобі казав?
— Для чого тобі знати його точні слова, щоб йому їх повідомити 

і звинуватити його за те, що він розповів мені? Я не скажу цього 
тобі, бо не хочу, щоб ти його звинувачував. Краще скажи, справді 
віриш у силу клятви?

— Глибоко вірю. Усі, хто вступав в ОУН, складали присягу. 
Цей ритуал мав (і має) величезну силу. Його людина пам’ятає і 
почуває гордість, що не порушує, і коли відходить, почуває докори 
сумління.

— Думаю, що присяга присязі різниця. Одна справа, коли взя
ли хлопця до армії, вишикували роту, і кожен солдат по черзі читає 
текст з однієї й тієї ж сторінки перед ротою. Тут у хлопця вибору 
немає, і він до присяги ставиться як до формальности і після про
читання тексту жодних моральних зобов’язань в душі не почуває. 
Зовсім інша річ присяга в антидержавній формації, наприклад в 
У ПА, чи в якійсь іншій більшій чи меншій групі. Тут зовсім інші 
обставини. Перше питання, що тут виникає, на який час людина 
має поклястися боротися проти держави, на все життя чи на якийсь 
термін?

— Пане Левку, ти так зразу ставиш питання на всю глибину і 
однозначно, а присяга може мати різний зміст. У тексті присяги
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ОУН є слова: “Здобудеш самостійну Україну, або згинеш у бо
ротьбі за неї”. Тут людина клялася життям на досягнення мети. 
А коли створюється група, у ній члени переважно дають присягу не 
зрадити групу. І коли група провалилася не з вини якогось члена і 
перестала існувати, то не діє і присяга.

— Трохиме, я думаю, що проблема присяги чи клятви має ще й 
важливий ідеологічно-моральний чинник. Щоб був сенс у присязі, 
треба, щоб людина дозріла ідейно, щоб добре розуміла суть про
блеми, яку група береться розв’язувати, щоб дозріла морально, аби 
людина відчула в тій ідеї велику моральну цінність і готова була 
відстоювати за особистими внутрішніми переконаннями разом з інши
ми моральними цінностями. Думаю, що Савченко не готовий до 
присяги ні ідейно, ні морально. Ти, як людина у всіх відношеннях 
сильніша за Савченка, можеш примусити його до присяги. Але він 
зневажить її, щойно ти зникнеш з його горизонту. Щоб овоч до
стиг, потрібен певний час.

— Сталь гартують зануренням розпеченого заліза в холодну воду. 
Мені потрібні стальні люди. Ти дієш як педагог, я дію як револю
ціонер. І я знаю, що рішучість і потужна психічна енергія швидше 
гартують людей, аніж поступове навчання.

— Гаразд, Трохиме, діймо кожен своїм методом. Юрко Литвин 
сказав мені, що ти пишеш вірші. Прочитай щось.

— Довге чи коротке?
— Щось політичне і щось ліричне..
— Добре. Слухай.

Відповідь хижаку

О, ні! Нехай не в ’ється наді мною 
І не лякає хижістю людей:

Людина скрізь залишиться собою 
І серця їй не вирвати з грудей.

Х іба лиш підлий раб, злякавшись смерті,
Чоло схилити може перед ним:

Казки, на милість хижака оперті,
Були Людині голосом чужим.

Дарма чигає й томить марно крила:
На здобич ласий — смерть собі знайде,

З  віків природа хижих не щадила,
Людина ж в світ Людиною піде.



— Чудовий вірш!
— У нас сьогодні не вечір поезії, тому на закінчення прочитаю тобі 

оцей.

Побажання

Хай сонце і зоря 
На ріднім просторі 

Тобі, незабудко, освітлюють шлях, 
Хай радість кохання,

Не гасне в твоїх променистих очах!

— Трохиме, прочитай ще бодай одного вірша!
— Слухай.

Далеко, далеко від рідного дому 
В невтоптаних хащах тайги 

Запалу могилу під свист бурелому 
Н авік пригорнули сніги. 

Лежить в тій могилі нескінчена дума, 
Жоржини окрилених мрій,

І серце орлине в грудях вільнодума, 
Щ о вирвав з життя буревій. 

Коли чорні хмари над краєм нависли 
І вихри зняли лютий шал,

Орла молодого в кайдани затисли 
Й  на смерть повезли за Урал.

А батько та мати, і дівчина люба 
Сумують щодня край села,

Де шепіт у  полі самітнього дуба  
Н агадує думу орла.

Як квітки буяння,

Нескінчена дума
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ВТЕЧА ЧЕРЕЗ НОРУ
Вже кілька днів майже без упину сіра мжичка обіймала сірі 

бараки, чорні бушлатні зеківські постаті і все довкола. Ця мряка 
сідала дрібнюсінькими крапельками води на щоки, вуса, непоголе- 
ну бороду. В’язень добував з кишені носову хусточку і обтирав 
обличчя. Незабаром мжичка покривала обличчя новою мокрою пе
леною. Пелена формувала крапельки, крапельки перетворювалися 
на воду, і в’язень ніби нею вмивався. Менше як за півгодини облич
чя знову вкривалося тією ж густою вологою габою. В’язень добував 
з кишені вогку хусточку і знову обтирав обличчя. Цього разу на 
сухо не виходило. Наступного разу хусточка була вже геть мокра, 
і він переставав витиратися — хай збирається з туманної пелени в 
росу, хай крапельки роси збільшуються і потім патьоками сплива
ють з обличчя на ковнір бушлата й за шию. Я ходив вузькою стеж
кою, опустивши долі очі, не помічав мжички й роси на обличчі і 
напружено думав про своє. Аби ніхто не перебив, не підіймав голо
ви й дивився вниз. Невже правда, що коли політв’язень починає 
хитатися, то неодмінно покотиться вниз — до зради? Василь Пірус 
сказав: коли хтось почав підлещуватися до влади, не утримуй, бо 
однаково не втримаєш. Штовхни його і хай швидше падає.

У цьому підході є щось фатально-статичне, а мені здається, що 
людина — вельми складна динамічна істота. У ній постійно бо
рються добро і зло, тобто моральність і неморальність, шляхетність 
і хамовитість, піднесеність і обивательство, жертовність і жадність, 
альтруїзм і егоїзм, прагнення до зірок і цілковита приземленість. 
Є період у житті людини, коли велика ідея цілком заполонює її 
душу і мозок і вона діє як її зразковий носій. Але минають роки, 
десятиріччя, душевна енергія вичерпується, і її погляд від зір все 
частіше опускається додолу. Все важче перебувати на вершині того 
зразкового носія ідеалу, на якому довго була, і вона, часом, може 
підняти ногу, щоб стати не туди, куди належало бути за своєю ж 
життєвою традицією. У такий момент, у момент хвилевої слабкости 
її слід було б підтримати. Хвилева слабкість мине, і вона знову на 
роки залишатиметься в передовій лаві зразкових синів нації.

Гаразд, чоловіче, це ти так теоретично розмірковуєш про інших, 
а що тобі твоя душа каже? Ти готовий відступати? Ні. Навпаки, не 
виникає жодної спонуки й потреби відступати. Понад те, з часом 
зростає почуття своєї правоти, зростає душевна сила утверджувати 
велику ідею національної свободи.
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Суть Пірусового твердження: людина була зрадником, а лише 
тепер проявила своє зрадництво. Моя думка — людина раніше не 
була зрадником, а тепер ним стала.

Концепція Піруса: того, хто похилився, не втримаєш, тож варто 
підштовхнути униз. Я думаю, що людина йде до зради поступово і 
тому, підтримавши її в хвилину розпачу, можна загальмувати па
діння, а, може, й зовсім утримати.

Але якщо, питав я сам себе, ти не допускаєш у себе хитання, то 
чого допускаєш в інших? Відповідь, либонь, така: ти став на шлях 
боротьби зі своїх внутрішніх спонукань, а в зоні багато таких, яких 
поставили на боротьбу не так внутрішні, як зовнішні спонуки.

— Пане Левку, — долетів голос збоку, перервавши мої дум
ки, — здорові були, земляче!

До мене навперейми йшов Гриць Гайовий.
— Можна до вас долучитися?
— Можна.
— Ви не читали в Дніпрі нові вірші Бориса Олійника?
— Ні, не читав.
— Я вам приніс журнал з цими віршами. Почитайте. Вони цікаві. 

І на цьому я пішов. Бувайте здорові!
— До побачення.
Гайовий повернувся і хутко пішов. Я перегорнув сторінки жур

налу, засунув його від мжички під полу бушлата й пішов до школи. 
У передньому класі сиділо кілька в ’язнів. Я привітався до всіх, 
витягнув з-під поли журнал і поклав його на край вільного столу. 
За дверима сусіднього класу почувся гучний сміх. Прочинив двері, 
щоб заглянути в клас. У класі почули рпп дверей і звідти залунало: 
“Заходьте, заходьте!”

Я зайшов. Назустріч прямував високий худорлявий чоловік се
реднього віку. “Радий з вами познайомитись особисто, — загово
рив, — бо заочно чув про вас”. Простягнув руку для привітання.

— Я — Форсель, учитель англійської мови. А це, — показав 
поглядом на трьох зеків, що сиділи за окремими столами, — мій 
клас англійської мови. Мало, проте я радий допомогти їм вивчити 
англійську.

Хиронін, один із трьох учнів, карел за походженням. Він був 
бібліотекарем шкільної бібліотеки, яка займала одну кімнату, і ми 
вже були знайомі.



Форсель і Хиронін почувалися родичами, як і українці, в чужи
нецькому середовищі, проте були не лише різного зросту (Хиронін 
трохи нижчий за середній), а й темпераменту, вдачі та манер пове
дінки.

Форсель — трохи гордовитий, Хиронін — простіший, Форсель 
багато розповідав про Фінляндію, Хиронін дуже рідко говорив про 
Карелію і т ін. І в одного, і в другого були окремі кола близьких 
в’язнів. І все-таки всі сприймали їх за братів.

Коли виникла ідея тікати з концтабору, Хиронін запропонував 
Форселю приєднатись. Форсель відмовився, але, ясна річ, не видав 
таємницю. До бібліотеки Хироніна зеки заходили не вельми часто. 
Бувало, що за цілий день ніхто не навідається, бо, по-перше, знач
на частина в’язнів обмежувалася газетами й журналами і книжок не 
читали взагалі, по-друге, поза бібліотекою було чимало літератури, 
до того ж кращої.

Від задньої стіни школи до забороненої зони метрів десять. Кімна
та Хироніна була в цій половині школи, тож бібліотека була зруч
ним місцем для підготовки до втечі. Поступово під осінь 1962 року 
зібралась група з шести осіб. План полягав у тому, щоб за зиму 
прокопати тунель (лаз) від бібліотеки попід вогневу охоронну сму
гу метрів на десять-двадцять далі від зовнішніх охоронних споруд і 
пристроїв. Навесні, коли потеплішає, з початком ночі з горизон
тального лазу прокопати вертикальну трубу до поверхні землі, ви
лізти і за ніч якнайдалі непомітно відійти від Сосновки.

Заготували робочий одяг, спеціяльно виготовили лопату з ко
роткою ручкою і відро (короб) для перенесення, себто пересуван
ня землі. У кабінеті Хироніна нижче книжкових шаф були роз
сувні фанерні дверцята з полицями для зберігання газетних підши
вок, старих журналів тощо. Одну з таких ніш пристосували для 
непомітного входу до лазу і для виходу з нього. У ніші пропиляли 
підлогу і розташували дошки так, щоб їх можна було зручно 
підіймати і класти назад, непомітно для ока. Між землею і доща
тою підлогою простір був чималий, сантиметрів тридцять-трид- 
цять п’ять. Вони почали копати лаз, а землю розпихати у просторі 
попід підлогою.

Робота йшла повільно, проте лаз просувався далі й далі. Кілька 
разів вони ледь не провалилися, коли заходили менти і робили 
шмон, але їх не виявили, і вони по черзі, мов кроти, копали лаз все



далі. Верхній шар землі мороз скував і перетворив на твердий поміст. 
У березні 1963 року лаз минув внутрішню вогневу смугу, зовнішню 
вогневу смугу, дротяні пружинні стальні спіралі великого (до мет
ра) й малого (30-40 см) діаметра і віддалився на кільканадцять 
метрів від останнього загороджувального пристрою.

Все було готово, проте тікати було рано. У Мордовії березень 
завжди морозний, і земля покрита снігом. Краще було б тікати, 
коли сніг зійде, щоб не залишати за собою чітких слідів на снігу, 
або в снігову погоду, коли сніги замітають сліди. Чекати до тепла 
не можна, бо мерзла земля розтане і лаз завалиться. І втікачі хоті
ли, щоб весна запізнилась, а потім хутко потеплішало, щоб і лаз не 
провалився і можна було б вийти в легкому одязі. Ба, погоду не 
замовляють у небесній канцелярії і передбачити її витівки також 
неможливо. Леле, витівки її обернулись злим жартом.

Звечора стало різко теплішати. Сніг почав улягатися. З дахів 
закапало. Наступний день сонце так гріло, що вода поточилася струм
ками. Кінець березня здавався кінцем квітня. Втікачі з жахом зир
кали в бік лазу, чи не почала позначатися на білому снігу темна 
смуга над їхнім лазом. До вечора вона не з ’явилася, проте за такого 
потепління могла з ’явитися кожної години і тоді, все пропало.
І вони вирішили тікати. Після вечірньої перевірки, коли люди в 
основному поснули, поклали під ковдри опудала з бушлатів, шап
ки на подушки й натягнули ковдри на них, аби створити враження, 
що вони сплять, натягнувши ковдри на голови. Прийшли до шко
ли, вдягнулись в легкий одяг і літнє взуття, опустились до лазу і 
почали прокопувати вертикальну трубу. В нервовій напрузі і по
спіхові не помітили, що як два дні тому різко теплішало, так тепер 
різко холоднішало. За ті три-чотири години, що потрібно було для 
продовбування труби й виходу наверх, температура впала до гра
дусів 20 морозу і далі падала.

Що робити? Повертатись назад?
Вони знали, що вранці все буде виявлене і їх судитимуть. З іншого 

боку, психологічно не були готові повертатися. Вся їхня енергія 
спрямована вперед. Вони розділилися на три групи по двоє й пішли 
врізнобіч. Мороз безжально стискав. Літній цивільний одяг і чере
вики зовсім не захищали тіло й ноги, а треба було йти по коліна в 
снігу. А мороз все дужчав. Одна двійка, побачивши крізь ранні 
сутінки світло в одній із хат, попрямувала туди. Постукали і попро
силися погрітися. Мордвин відчинив двері й запросив до хати. Гля-
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нувши при світлі на одяг і взуття людей, він відразу здогадався, 
хто вони є. Вийшов ніби до хліва по дрова. Повернувся хвилин за 
десять з оберемком рубанців соснових дров, кинув перед піччю і сів 
на стару табуретку біля столу.

— Маріє, вилазь з-під ковдри й розпалюй в печі, — мовив сухо 
до дружини. — Людям треба нагрітися. Бачиш, в якому вони лег
кому одязі.

І звернувся до втікачів:
— Звідки ж ви тут? Що за біда вас привела сюди?
Втікачі заповзялися плести небилиці, що вони, мовляв, їхали 

сюди на побачення до своїх ув’язнених родичів, але їх по дорозі 
пограбували, і вони відстали від поїзда й заблудилися. Старий мор
двин удавав, що їх уважно слухає, а насправді прислухався, коли 
надійдуть менти, бо ж повідомив їм без жодних зволікань.

Втікачі все ще ляскали зубами від холоду, коли хату оточили 
солдати. А до хати заскочили три менти з пістолетами напоготові.

— Руки догори, обличчям до стіни впритул, руш. Руки за спи
ну! — скомандував офіцер. Два інші менти миттю накинули кайда
ни на їхні руки.

— Уперед, в зону, в бур ходом руш! — гаркнув офіцер.
З доповіді мордвина адміністрація концтабору довідалася про 

втечу, підняла на сполох ментів і солдат і блокували можливі шля
хи виходу за межі Сосновки. Упродовж години зловили інші дві 
пари в ’язнів. Далі почався садизм: замість швидко привести в бур, 
заарештованих кілька годин тримали на лютому морозі, доки вони 
не повідморожували вуха, руки, ноги. У такому стані привели в 
бур, через день етапували в село Барашеве в лікарню, де хірург 
повідрізав відморожені частини тіла: кому пальці на ногах, кому на 
руках, кому вуха, а одному цілу кисть руки.

На крики обурення в’язнів з такого садизму, менти відповідали 
коротко: “Не треба тікати. Бач, чим закінчується спроба тікати!”

Довго ще в ’язні згадували цю історію як взірець підготовки до 
втечі і як невдачу, що зумовлена не якоюсь їхньою помилкою, а 
воістину ударом долі з небес. Бо на другий день після їхнього 
провалу, знову почалося швидке потепління, яке плавно перейшло 
в теплу весну. А високий, тонкий як жердка, Форсель почував 
деяку ніяковість, що не пішов разом зі своїм карельським побрати
мом, проте всі наочно бачили, що просто йому на небі написана 
інша доля.
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МИКИТА СЛЮСАР
Паросилове господарство (ПСГ) розташовувалося в правому 

дальньому кутку робочої зони. До нього входила парова електро
станція, теплова станція, що обігрівала гарячою водою робочі цехи 
та наші приміщення, слюсарна майстерня, сушарня. Тут же була 
ливарня, що виливала з чавуну радіатори водяного опалення та 
інші прості форми чавунного лиття. Після електростанції, на якій 
підвозив до котлів вугілля, мене перевели підносити вугілля на 
теплову станцію. Тут я особливо зблизився з Ярославом Кобилець- 
ким. Потім мене перевели в слюсарну майстерню, де працював під 
керівництвом Микити Слюсаря з Тернопільщини.

Микита Слюсар виправдовував своє прізвище: був справді та
лановитим слюсарем. З верхніх обоймів валниць умів робити такі 
чудові бритви, яких не робив, напевне, ніхто в зоні. Навчив гарту
вати стальні заготовки і мене. А сам, бувало, так відточить жало 
бритви, що покладе волосинку з голови на жало, дмухне і волосин
ка розлітається навпіл!

Слюсарна майстерня двома глухими стінами виходила до кутка 
колючих огорож з вартовою вежею, а дві інші стіни з вікнами обер
нені до зони. Через вікна було видно наближення мента, і тому 
завжди можна було приховати виготовлені бритви, які Слюсар час 
від часу робив для когось із своїх старих знайомих і, як я здогаду
вався, для когось із вільнонайманих чи ментів в обмін на цукор чи 
іншу поживу.

Я розповідав Слюсареві про свою судову справу та своє розуміння 
неминучости розвалу СРСР і перемоги українства. Розпитував у 
нього про його справу. Слюсар — вельми доброзичлива людина, 
ніколи гостро нікого не засуджував, але розповідати про себе не 
хотів. З коротких реплік я зрозумів, що він отримав 25 років ув’яз
нення за вбивство двох жінок зі східної України. їх прислали вчи
тельками, але насправді вони пройшли чекістську школу підготов
ки боротьби проти українського повстанського руху, і викладання 
в школі було прикриттям їхньої розвідувальної діяльності!. Служ
ба безпеки ОУН слідкувала за всіма приїжджими. Коли були перші 
підстави для звинувачення у співпраці з КДБ, їх попередили. Вони 
принишкли. Одна перейшла в сусіднє село. Та незабаром віднови
ла свою активність. За кілька років СБ зібрала велике досьє про
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їхню співпрацю з окупантами, і тернопільська обласна референтура 
СБ присудила їх до страти. Це рішення й виконав Микита Слюсар. 
Тоді йому було 19 років.

Як сам він пройшов слідство, не розповідав. Я розпитував україн
ських в’язнів про Слюсаря. Ці розповіді зводилися до того, що 
Слюсар не шукає зустрічей з активними націоналістами, не роз
нюхує і нічого не розпитує, майже уникає інформації, яка ціка
вить КДБ. Звідси робили висновок: можливо, під час слідства зад
ля збереження життя він погодився співпрацювати з КДБ, але в 
душі залишається вірним самостійницькій ідеї і, не бажаючи роби
ти зла українській справі, ставить себе в умови, за яких завжди 
можна сказати чекістові, що зайнятий працею і нічого антирадянсь- 
кого не чув!

У сушарні, що була поруч зі слюсарною майстернею, лаборан
том працював Богдан Тимків з Івано-Франківщини. Якось ми йшли 
з Дмитром Басарабом, що працював у ливарні. Аж Тимків наздо
гнав нас і каже:

— Пане Левку, зайдімо до сушарні. Познайомлю вас з моєю 
лабораторією, з кількома нашими людьми.

— Ходімо, — погодився я.
— Я працював у сушарні слюсарем перед тим, як піти до ли

варні, — похвалився Басараб.
— А чого ви пішли із сушарні? — питаю.
— Почав не витримувати великої температури.
Тим часом зайшли утрьох до сушарні.
Уздовж довгого коридору — 12 сушильних камер. Нам назустріч 

ішов кремезний чоловік у синьому зеківському костюмі.
— Прошу познайомитися, — звернувся Тимків до мене, — це 

черговий апаратник Петро Лантух. Тут ще працюють Карпо Сер
дюк з поліції, Нестор Іваниш із закарпатської боївки та литовець 
Йонас Стрейкус із зелених братів. Завтра в денну зміну чергувати
ме Нестор Іваниш.

Ми познайомилися з Лайтухом, я і запитую:
— Ви звідки?
— З Сумської области. Був старостою села за німців. Жодного 

зла людям не зробив. Та, власне кажучи, мене обрали селяни на 
загальних сільських зборах. Спочатку відмовлявся, але люди напо
лягали, і я погодився.



У сушильних камерах двері зачинені. Ліворуч від дверей — 
термометр для вимірювання температури в камері, вентиль для зво
ложення камери та вологомір. Дві камери не заповнені, і Тимків 
завів нас до однієї. Уздовж камери — рейки-вузькоколійки для 
закочування вагонок з дерев’яними деталями. Унизу, праворуч і 
ліворуч, по три ряди чавунних ребристих радіаторів для парового 
нагрівання деревини. Обіч — жолоб, покритий дошками з кругли
ми отворами для свіжого повітря.

— Батареї, — пояснив Басараб, — з ’єднанні між собою через 
поранитові прокладки. Цих з ’єднань сотні. Тиск пару час від часу 
прориває прокладки і їх доводиться міняти. Позаяк їх багато, то 
слюсарю постійно є робота.

— А яка температура в цих камерах?
— Вона міняється. Ми її регулюємо, щоб деревина не тріскала

ся, добавляємо (за графіком) вологи — оббризкуємо дерев’яні по
верхні водою. Найбільша температура доходить майже до 100 гра
дусів Цельсія. Іноді навіть і більше, — відповів Тимків.

— Коли проривало прокладку і температура вже не піднімалася 
до потрібної висоти, — пояснював Басараб, — тоді я перекривав 
кран, випускав пару, залазив униз і старався швидко замінити про
кладку. Батареї такі гарячі, що буквально обпікає руки. Піт тече 
дзюрком з усього тіла. І щоб не спекти легені і не втратити свідомо
сті!, час від часу припадаєш до отвору у дошці знизу і ковтаєш 
свіжого повітря. Після мене тут став працювати один молдаванин, 
так на третій день знепритомнів і його довелося знизу витягувати.

— Богдане, — звернувся я до Тимківа, — вам не здається, що у 
вас і в Дмитра гострота слуху дещо занижена і ви говорите трохи 
гучніше, ніж треба?

— Може, й так. Хоч мені здається, що я чую добре, — каже 
Тимків.

— Я почав гірше чути і тому пішов звідси в ливарню, — підтвер
див мої припущення Басараб.

— У вас є шолом, — каже Тимків. — Слюсарі зобов’язані одя
гати шоломи, коли лізуть у камеру ремонтувати батареї, але вони 
переважно не хочуть одягати.

— Пане Дмитре, — звернувся я до Басараба, — чого ж ви пішли 
в ливарню, адже відомо, що ливарне виробництво багатьох веде до 
глухоти?



— Знаєте, я не хочу кожен день стояти по вісім годин біля вер
стата і совати в нього якісь дерев’яні бруски. Ливарня має свої 
переваги. Чавун ми плавимо і розливаємо не кожен день, а між тим 
у нас робота не вельми важка, — відповів Басараб.

— Ваш майстер Крот з міста Мени Чернігівської области. За 
німців був у поліції. Пішов до них, щоб помститися комуністам за 
те, що розкуркулилн сім’ю, забрали хату і зіпсували все життя.

— Та він нормальний порядний чоловік, — каже Басараб.
— Пане Богдане, — питаю я Тимківа, — а хто такий цей ваш 

майстер латвієць Кальниньш?
— Він сидить за співпрацю з німцями. Роботу робить добре і 

пунктуальний, мов німець. І мені, хто також любить дисципліну й 
порядок, з ним приємно працю вати. Знає німецьку мову. 
В латвійській громаді його шанують.

— Він не стукач?
— Не знаю. Але ви знаєте, що всі бригадири дали куму зобо

в’язання, що на їхньому об’єкті не буде підготовка до втечі, або 
скоєння іншого злочину, а коли б таке почалося, вони зобов’язані 
поінформувати кума.

— А що за чоловік цивільний майстер сушарні?
— Нормальний мордвин. Доки сушарня працює, нема до нас 

претензій.
— А коли все нормально працює, то ви можете в його присут

ності читати газету?
— Він як і всяке начальство не любить, коли на робочому місці 

читають газети. Але навіщо при ньому читати? Коли він заходить, 
можна газету покласти в бік. Я тут читаю не тільки газети, а й 
журнали.

— Він їх у вас не забирає? Не складає акти про порушення 
режиму?

— Ні, не забирає і актів не складає. Він бачить, що ми стараємо
ся підтримувати сушарню в справному стані і не хоче загострювати 
з нами взаємини.

— Пане Богдане, — продовжую, — я розпитую так докладно 
про умови роботи в сушарці, бо латвієць мене питав, чи не хотів би 
я у вас працювати. З Микитою Слюсарем мені добре, але кум йому 
сказав, що я не довго так протримаюся, що мене кудись переве
дуть. Кальниньшу я нічого певного не сказав, бо хотів спочатку



побалакати з вами, тож яка ваша порада, коли б справді дійшло до 
зміни місця праці?

— Переходьте сюди, — каже Тимків. — Я буду радий. Врешті- 
решт праця не важка і вільного часу матимете досить, якщо зумієте 
добре ставити прокладки поміж фланцями батарей.

— Тільки одне раджу: обов’язково користуйтеся шоломом, — 
додає Басараб. — 3 гарячої камери хочеться вискочити надвір і 
подихати свіжим повітрям. Вискакуйте. Дихайте. Але обов’язково 
в шоломі. Не здіймайте його надворі. Коли вискочити розпеченим з 
камери надвір і зняти шолом з мокрої голови, то на третій, четвер
тий чи п ’ятий раз голову обхоплює вже ніби не свіже повітря, а 
наче тугі обручі. З ’являються спазми м’язів, які є на голові й об
личчі, і тоді так боляче, що здається, ніби якась зовнішня сила 
стискує голову до самого мозку. Не можна до цього допускати, бо 
це скоро не минає.

Десь через місяць мене попередили, що зі слюсарної майстерні 
мене переводять до фарбувального цеху. Не бажаючи труїти себе 
ацетоновими лаками, я виявив бажання піти слюсарем до сушильні. 
Начальство погодилося. Слюсарську справу знав давно, метал 
відчував пальцями і з юних років волів працювати з металом, а не 
з деревом. Знав, що за рахунок умілого догляду за паровими бата
реями зумію заощадити багато часу для вивчення наукової та істо
ричної літератури.

Цивільний майстер наказав Тимківу познайомити мене обов’яз
ками, а мені наказав написати заяву про влаштування на роботу в 
сушарню.

— З вашого дозволу, — звернувся я до майстра, — я б краще не 
писав таку заяву.

— Чому? — дивується Майстер.
— Робота в концтаборі не добровільна, а примусова, коли б 

залежало від моєї волі, я загалом не працював би. Проситися на 
роботу може той, хто має право не працювати. Я не маю права не 
працювати, того проситися на роботу нелогічно і принизливо. При
мусова робота є рабська. Фактично тут я є раб.

— Лук’яненко, не кидайтесь такими словами. В Радянському 
Союзі немає рабів — затямте це!

— Громадянине майстре, а правда, що вам не дозволяють всту
пати в політичні дискусії з політв’язнями?



— Багато хочете знати. Он освоюйте слюсарну справу, щоб всі 
сушильні камери працювали.

— Будуть працювати. Але дозвольте оту маленьку кімнатку в 
кінці коридору дещо пристосувати для слюсарної майстерні. Деякі 
інструменти я перенесу сюди з майстерні Микити Слюсаря, тож 
треба десь тут їх зберігати.

— Пристосовуйте.
Сказавши це, майстер вийшов із сушильні й пішов.
— Навіщо ви до майстра так? — звернувся Лантух до мене. — 

Від нього ж не залежать закони й правила в Совітському Союзі, а 
доповісти чекістові неодмінно доповість. Навіщо вам ускладнення?

— Які ускладнення? Хіба я не правду сказав?
— Правду сказали, але ж знаєте, що за правду б ’ють.
— Я так гадаю, — втрутився Тимків, — якщо якимись словами 

можна чогось досягнути, тоді треба казати, якщо ні, тоді навіщо їх 
казати? Що ви, пане Левку, досягаєте такими словами представ
никові виробничої адміністрації і явному співробітникові КДБ? 
Нічого. Тож навіщо їх і виголошувати? Ви ж знаєте, що вони ля
жуть в агентурне чекістське провадження на вас. Навіщо його 
збільшувати?

— Я це роблю, думаючи інакше. Розумієте, в Совітському Союзі 
в рабській системі люди живуть два покоління. За цей час молодше 
покоління так призвичаїлося до реальних обставин, що сприймає 
їх за нормальні, а вони ж ненормальні. Людям потрібно нагадувати 
час від часу, що вони живуть у зовсім ненормальних умовах, тоді 
вони будуть готові до неприйняття совітських порядків, і це в май
бутньому вестиме нас до перемоги. Коли ми всі і інші люди робити
муть вид, що все в порядку у цьому суспільстві, то воно й справді 
існуватиме бозна як довго.

— Ну таким способом ви його не зміните, а собі накличете біду, — 
каже Лантух.

— Та я з ними балакаю культурно.
— Культурно кажете голу правду, а вона виглядає, як гострий 

протест, — попередив Тимків.



ЧЛЕНИ ПОЛІТБЮРО ЦК КПРС У 
КОНЦТАБОРІ...

В’язні вишикувалися в бригадні колони по п’ятеро в шерензі пе
ред дерев’яною брамою для переходу з житлової до робітничої зони.

Старшина відчинив браму. У проході з одного боку став сер
жант, з другого — старшина зі стосом карток і почав вигукувати 
прізвища в’язнів, а ті, називаючи статтю Кримінального кодексу і 
строк ув’язнення, переходили з однієї до другої зони.

— Славку, зачекай мене за брамою, — звернувся я до Кобилець- 
кого.

На знак згоди він кивнув головою, пройшов повз ментів і метрів 
за тридцять зупинився. Невдовзі перепустили мене і я поспішив до 
Кобилецького.

— Що ти хотів, Левку? — питає.
— Слухай, Славцю, давай зайдемо до Волощука в його худож

ню майстерню. Я ніколи там не був. Волощука я особисто знаю 
тільки з виду, але ніколи з ним не розмовляв. Самому заходити 
якось незручно, а ти його знаєш, тож і познайомиш.

— У нас небагато часу, бо ж мусимо йти на свої робочі місця. 
Тепер он бач менти взяли моду після розводу обходити всю робочу 
зону й фіксувати, хто не є на своєму робочому місці.

— Та ж нам не треба багато часу.
— Він ще не пройшов через вахту.
— Почекаємо біля майстерні. Він же скоро прийде.
— Гаразд, почекаємо. О, он він іде! Чоловік трохи вище серед

нього зросту, широкий у плечах рівною ходою наближався до нас. 
Під сірою зеківською шапкою густі чорні брови. Під бровами гли
боко посаджені проникливі карі очі. Прямий ніс. Чималий рот. Край 
верхньої і нижньої губ різко окреслені, а самі губи ніби приплюс- 
нуті — так сформовані губи у людей рішучих і категоричних (дик
таторів). Щелепи подаються вперед, це надавало обличчю загалом 
прямокутної геометрії.

— Пане Максиме, — звернувся до нього Кобилецький, — це 
Левко Л ук’яненко, прошу познайомитися.

— Максим Волощук, — представився він, потискаючи руку.
— Мені багато розповідали, — почав я, — про ваші малярські 

здібності, і я захотів особисто подивитися на ваші твори — якщо 
пан майстер мають час і настрій до пояснень.
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— Я маю час і з задоволенням покажу вам свою майстерню. 
Ходімо на другий поверх, бо вона на другому поверсі цієї барачної 
халабуди.

Ми піднялися крутими скрипучими сходами на другий поверх. 
Кімната метрів чотири на чотири мала велике вікно і три електро- 
лямпи на стелі для хорошого освітлення.

На лівій глухій стіні висів великий олійний портрет приблизно 
півтора метри на метр із зображенням потужної особистості!.

— Муссоліні, це Беніто Муссоліні! — вигукнув я.
— Ні, — гукнув услід Кобилецький, — це сам Максим Воло

щук!
— О, — із задоволенням зауважив пан майстер, — мені приємні 

ваші оклики. Ба, маю інше завдання: намалювати заступника на
чальника мордовських концтаборів полковника Толстожилова.

— Він бачив цю картину? — питаю.
— Бачив, коли вона була ще не зовсім закінчена.
— Як він її сприйняв?
— Йому дуже подобається Муссоліні і я думаю, що він із задо

воленням буде всім казати, що це він на полотні, а не хтось іншнй.
— Він часом не збирається їхати в Італію? — запитав Кобилець

кий.
— А що? — перепитав Волощук.
— Там бп його заарештували й повісили.
— Навряд чи полковник Толстожнлов так схожий на Муссоліні, 

щоб італійці могли сплутати.
— Тобто Толстожнлов у картині бачить не себе справжнього, а 

той образ, який він хотів мати?
— Авжеж.
— Це означає, що ви, як художник, зорієнтовані не на відтво

рення реалістичного образу, а йдете назустріч уяві полковника.
— Тобто ви хочете догодити? — допитується Кобилецький.
— Але ж я намалював Муссоліні. Його образ мені подобається.
— І в ньому щось є від вас?
— Та в ньому, — перебив Кобилецький, — весь Волощук.
— Покажіть ще інші ваші праці, — попросив я.
Волощук підійшов до картонних аркушів різних розмірів і по

чав показувати графіки з цифрами про випуск продукції концта-
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бірним заводом. Кілька комуністичних гасел. Кілька початих порт
ретів членів політбюро ЦК КПРС

— Ви давно їх малюєте? — показуючи пальцем на ці портрети, 
питаю.

— Вже давно.
— Який у вас був термін?
— Двадцять п’ять років.
— Вам зняли до п ’ятнадцяти?
— Недавно зняли.
— За оце мальовидло?
— Так.
— Може, ще за щось?
— Ні, тільки за це.
— Ви не думаєте, що дорого заплатили?
— Не думаю.
— Ви творите ідейну отруту.
— Нікого я нею не отруїв.
— Гаразд. Дякую, що познайомили з вашою радянською наоч

ною агітацією. Бувайте здорові! Ходімо, Славку, нам вже пора.
Ми спустилися сходами на перший поверх, вийшли на трап й 

пішли в глибину робочої зони.
— Славку, ну що ти скажеш про Волощука?
— Між іншим я не знаю в обох зонах жодного портрета кому

ністичних вождів його роботи. Він, безперечно, хитрує, хоча чекі
сти ж не дурні, якщо зменшили строк на десять років, то значить 
було за що.

— А ти не припускаєш, що чекісти можуть створити умови для 
праці і знизити термін ув’язнення навмисно, щоб викликати у нас 
сумніви й підірвати довіру?

— Припускаю. Тому й не можна твердити зі стовідсотковою впев
неністю, що Волощук відступився від нас і продався владі.
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У СУШАРНІ
Ми поспішили до праці. Майстер латвієць був у сушарні, але не 

виявив ніякого незадоволення моїм запізненням, бо всі камери були 
справні. Начальник Пашкін ще не приходив, і я з полегшенням 
зітхнув. Черговим апаратником був литовець Йонас Стрейкус. Ви
сокий, лагідної вдачі, спокійний чоловік, він ухитрився ходити зі 
зброєю до 1961 року! Здорово! Наша партизанка тривала до 1956 ро
ку, а зелені браття до 1961 року. Далебі і в литовців організована 
збройна боротьба припинилася раніше, але як окремий екземпляр 
Йонас Стрекус протримався аж до 1961 року. Йому дали 15 років 
концтаборів. На термін він не нарікав, на умови ув’язнення не рем
ствував, бо пам’ятав, що лише три роки тому його зелених братів 
розстрілювали або давали 25 років ув’язнення. Я здружився з ним. 
Ми обоє були не дуже балакучі, мало повідували один одному про 
свої родини та парубоцькі походеньки, зате Стрейкус докладно 
розповідав про свою участь у литовській партизанці, а я — про 
історичний розвиток суспільства та ділився міркуваннями стратегі
чного порядку. Нам було тепло разом. Мабуть, ця теплота посилю
валася абсолютною впевненістю обох у політичній чесності й людській 
порядності.

Побалакавши трохи зі Стрейкусом, я пішов до своєї маленької 
майстерні, добув з інструментальної скриньки товстий том “Исто
рии Росии с древнейших времен Соловйова”, відкрив на закладці й 
занурився в текст.

Перед обідом начальник сушарні мордвин Пашкін непомітно 
підійшов до вікна і побачив мене за книгою.

— Ви, Л ук’яненко, що робите?! — гукнув через вікно.
— А що?
— Як що, працювати треба.
— Я працюю і всі камери справні.
— Ви ж знаєте, що на роботі не можна читати, а ви читаєте.
Кинувши цей докір, Пашкін повернувся й пішов. Я провів його

поглядом і, переконавшись, що він пішов геть від сушарні, знову 
заглибився у книжку.

На обід я пішов разом з Тимківим.
— Пане Богдане, — кажу до Тимківа, — наша сушарня досить 

близько до вогневої смуги. Скажіть, звідси не пробували тікати?



— Пробували. Це було років з п’ять тому. Зеки копали підзем
ний хід. З розповідей виходило, що вони дійшли за половину цієї 
внутрішньої вогневої смуги і чомусь припинили. Пішли дощі, і в 
одному місці земля провалилася. Менти негайно оточили сушарню 
й полізли в тунель. Тунель не мав слідів свіжого копання. Кум 
допитував усіх, хто працював у сушарні. Кожен сказав, що до ко
пання немає ніякого відношення і не знав про існування тунелю. 
Усіх їх перевели на роботу в інші цехи, але справу закрили і нікого 
не покарали.

Мені здається, що ті, хто копав, на якійсь ділянці зрозуміли, що 
тунель пішов вверх і так продовжувати не можна. Засипати майже 
неможливо, і вони покинули й перейшли на роботу в інші цехи.

— А загалом сушарня — хороше місце для втечі, як ви, Богда
не, вважаєте?

— Земля тут м’яка і копати не вельми важко, проте близько від 
поверхні вода, тому заглиблюватися не можна. Думаю, що попе
редні зеки того й промахнулися.

— А коли б копати взимку?
— Великий ризик попастися на снігу. Улітку можна заховатися 

в лісі, лузі, чи будь-де, а взимку не сховаєшся.
— Богдане, це зовнішні умови, а як щодо тих людей, що тут 

працюють?
— Тут немає активних стукачів, але не можете довірити таємни

цю ні Сердюку, ні Лантуху. Вони не шукають матеріал, щоб допо
вісти чекісту, але коли знали б про підкоп і побачили, що копачі це 
помітити, то неодмінно б донесли. А як ви можете копати, щоб 
черговий апаратник, який один тут ходить цілу ніч і чує кожен 
шурхіт, не почув роботу двох — трьох людей?

— Так, це означає, що треба було б замінити бодай одного.
— За цим пильнує кум, щоб на кожному місці були його люди. 

Іваниш не тікатиме і не захоче мати справу з підготовкою до втечі 
інших. Стрекус чесний до останку, проте він, як мені здається, 
тепер у зоні відпочиває від підпілля, бо ж у підпіллі побутових 
труднощів було значно більше, аніж тепер у зоні.

— Авжеж, авжеж, та у такій справі Інтернаціонал ні до чого. 
Потрібна однонаціональна українська група.

— Пане Левку, що ви цікавого вичитали в “Историй” Соловйова?
— Дуже багато цікавого. Не вважаючи українців за цільну ок- 

ремішність, він доволі широко характеризує різницю між північчю



Росії і півднем, між малоросами й великоросами. Наприклад, ха
рактеризуючи політичні звичаї XII сторіччя, пише, що на півдні 
(тобто в Україні) було звичним князям та їхнім наближеним їздити 
одним до других в гості, жваво обговорювати події ближні і закор
донні, дискутувати, сперечатися, обмінюватися знаннями. На півночі 
ж звичним було не їздити один до одного, а сидіти окремо по своїх 
норах. Щодо війни, то різна вдача українців і московитів вияв
ляється і в тому, що українці кращі і успішніші в наступі, а моско- 
вити кращі в обороні. Подібних порівнянь у Соловйова багато і як 
мені здається, в основному слушних. А ви, Богдане, не читаєте 
Соловйова?

— Скоро візьмуся.
— Струтинський на три томи попереду від мене йде. Я повільно 

читаю. Та й дякую вашому Богданові Германюку, що не шкодує 
позичати мені книжки.

— О, він у нас добрий бібліотекар! Ну, а на випадок переїзду ми 
гуртом носимо речі.



ГАЛИЦЬКЕ “ОБ’ЄДНАННЯ”
1. “Краще б і Рильський загинув разом 

з іншими на Соловках"

Націоналістичну організацію “Об’єднання” судили 1960 року. 
Воно складалося з галичан Львівщини Ярослава Гасюка, Богдана 
Христинина, Ярослава Кобилецького та Володимира Затварського 
і одного з Пінської области Білорусі Володимира Леонюка. Усіх їх 
завезли в Сосновку Зубово-Полянського району Мордовії на сьому 
зону.

Знайомився я з ними неорганізовано: то з одним, то з другим, 
потім потрапив у гурт, де вони були майже всі. У котельні працю
вав разом з Кобилецьким і ми навіть дуже здружилися. Відчули 
взаємні симпатії і радо спілкувалися. Кобилецький був на пару 
років молодший за мене. Родом з Кам’янко-Бузького району 
Львівщини. Там повстанський рух був особливо сильний. Коби
лецький виростав у тому бурхливому русі і хоч через молодий вік 
міг лише надавати такі-сякі побічні послуги повстанцям, знав рух 
добре і вмів розповідати багато цікавого. Я зі свого боку і як юрист, 
і як освічена людина виводив Кобилецького на вищий рівень роз
мірковувань про долю України та методи боротьби. Подобалася 
мені спокійна урівноважена вдача Кобилецького, така ж упевненість 
у правоті української справи, непоказна, але смілива й непохитна 
віра в розвал російської імперії і створення самостійної України.

З Христиничем познайомився, йдучи до праці. І коли випадало, 
ходили в одну зміну, часто йшли разом і говорили про минуле й 
сучасне України та переказували одне одному новини. Він розповів 
мені модель поведінки в час попереднього слідства, яка здалася 
мені цікавою з огляду на людську психіку.

Вас двоє в кабінеті: звинувачений і слідчий. Інтереси ваші про
тилежні: ви хочете щось приховати, він хоче все витягнути з вас і 
так оформити протокол, щоб вивести вас на чисту воду. Це вимагає 
великого психічного напруження з боку заарештованого і винахід
ливості! в постановці питань від слідчого. Але ви обоє — люди. 
У той час, коли він записує пояснення заарештованого, він мусить 
пам’ятати ваші слова, плюс мусить вигадувати речення, які наче й 
ваші слова і разом з тим містять зміст, спрямований проти вас. Це 
втомлює, тому закінчивши писати ваші пояснення, він кладе само



писку на стіл, спрямовує погляд у вікно і починає говорити про 
погоду або ще про щось зовсім далеке від змісту слідства з надією, 
що ви включитеся в цю нейтральну розмову. Коли ви включаєтеся, 
то психологічне напруження спадає і настає психологічно нейтральна 
атмосфера. Така атмосфера викликає думку: ми однакові. Ці якісь 
зовнішні умови поставили нас у протилежні позиції: слідчого — в 
обов’язок допитувати, мене — в становище в ’язня. Поставив хтось 
той, хто заарештував, привів з камери до кабінету і посадив на 
стілець перед слідчим. Слідчий не винен, що заарештованого при
вели до цього кабінету. Заарештований не винен, що в слідчому 
кабінеті виявився саме цей слідчий. Отже, можна час від часу пере
ривати неприємні офіційні взаємини і балакати про те, про се та 
різні дурниці. Слідчий може розповісти, що йому дружина зварила 
на снідання, або який кінофільм бачив учора ввечері. Заарештова
ний може пригадати інший фільм або поділитися думками про те, 
що він робив би о цій порі дня, коли б був удома. Життя заарешто
ваного розкладається на три частини: камера, де його тримають, 
розмови зі слідчим як просто розмови двох різних людей і третє — 
офіційні взаємини “слідчий — в ’язень”. Усі три відносно окремі, 
що начебто не впливають одна на одну, разом з тим обом психоло
гічно комфортніше.

— Майже такі взаємини були в мене в час попереднього 
слідства, — зауважив я. — Навіть тоді думав, що розповідаючи 
слідчому про різні побутові труднощі, виправдовуюся, чого став 
створювати підпільну організацію. Мені хотілося, щоб влада, яка 
винувата у тих труднощах, відчула свою вину, відчула, що вона 
сама штовхала мене на шлях цієї боротьби. Ясна річ, на вершині 
взаємин Україна —Росія нічого змінити не можна, бо той рівень 
надіндивідуальний і його мусимо прийняти як об’єктивну реальність, 
що дана нам незалежно від нас в об’єктивній реальності. Але щаб
лем нижче є сила-силенна різних побутових, мовних, культурних 
та інших проблем, які могли б не штовхати до боротьби за са
мостійність України, коли б влада їх розв’язувала по-іншому. Хоча, 
якщо бути чесним, то й тут є хитрість — спроба справді принципо
ву й послідовну позицію приховати за дрібніші проблеми.

— Всякий слідчий, — продовжив Христинич, — прагне встано
вити зі звинувачуваним нейтральну атмосферу, щоб не було напру
ження, яке виникає між людьми, коли не в ’яжеться розмова, коли 
обоє мовчать і те мовчання перетворюється в нестерпне. І я створю
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вав своєму слідчому таку нервову напругу. Відповідав на його пи
тання, як сам знав і як вважав за потрібне. Пробує зі мною загово
рити “по-людському”, а я мовчу. Він говорить-говорить, потім за
мовкне і чекає, щоб я якось зреагував, щось відповів, а я мовчу 
зовсім або буркну якесь односкладове слово і замовкну. Уявіть собі 
атмосферу в хаті, коли зійшлися п’ять-шість осіб і всі мовчать. Не 
навмисно мовчать, а не знають, з чрго почати і як заговорити. Ко
жен страшенно хоче, щоб хтось інший заговорив, заговорив про 
будь-що, аби не мовчав, але все не так. І тоді взаємне напруження 
примушує усіх червоніти від сорому, від своєї недотепности і ко
жен ладен крізь землю провалитися. Так ото слідчий знову пробує 
мене розговорити, а я знову мовчу. Жахлива атмосфера, яку ство
рив навмисне. Бачу, що внутрішньо він страшенно мучиться, йому 
до краю незручно, а я мовчки дивлюся на нього й думаю: “Тобі 
незручно! Ну й хай буде незручно! Чого маю знімати твоє психічне 
напруження?! Що ми рівні з тобою чи що? Ти — кат, я — жертва. 
Не чекай від мене людського ставлення, коли прийшов в Україну 
не з людськими намірами”.

І ще одне, друже Левку, психологічне явище. У взаєминах двох 
ти є той, кого спостерігають, чи той, хто сам вивчає слідчого? Це 
принципово важливо. Якщо ти вивчаєш, спостерігаєш, а не тебе 
вивчають, тебе спостерігають, то можеш нав’язати свою волю іншо
му. Ти його ставиш в позицію, коли він повинен виправдовуватися.

— Зіткнення поглядів, — зауважив я, — це прямий герць. Але 
ще є голова, і вона ставить перед собою питання, яке враження про 
себе я хочу створити у цього психологічного конкурента: людини 
розумної, ідейно добре підкованої, незламної волі, твердої, упер
тої, непохитної чи, навпаки, покладистої, лагідної, поступливої? 
Що важливіше у цей момент: показати силу характеру і свою пере
вагу чи подумати про майбутнє рішення, яке ухвалюватиме “хтось”. 
І може, краще цьому “хтось” поступово навіяти про себе думку як 
про людину, з якою можна буде колись у майбутньому й порозумі
тися. Як бачите, є різні проблеми: проблема вияву сильнішої волі 
через пряме зіткнення поглядів, і проблема, як перемогти за допо
могою хитрощів. Хай людина робить те, що для неї важливіше і хай 
досягає тої перемоги, яка для неї важливіша — у першому випадку 
поставити своє “я ” вище суперникового, у другому — перемогти 
ворога.



Так, друже Богдане, погляд страшенно багато виражає. Коли я 
хочу когось у чомусь переконати, то дивлюся йому просто в очі і 
викладаю свої аргументи. У цьому разі кожен свій аргумент я ніби 
своїми очима крізь його очі заганяю йому мозок, мов цвяшок. 
А часто буває інше. Слухаю людину. Вона каже таке, з чим я зовсім 
не погоджуюся. Коли б дивився їй в очі, то не зумів би приховати 
свою незгоду, вона б відчула і розгубилася, скоротила б мову чи 
змінила б аргументацію, а коли мені хочеться не збивати її, а вислу
хати, щоб краще зрозуміти, відвертаю очі і даю людині спокійно 
виговоритися до кінця. Це буває часто, навіть вельми часто.

— Чого так? — запитує Христинич.
— Того, — відказую, — що я вивчаю контингент політв’язнів. 

Хочу знати і українців, і литовців, і естонців, і латвійців, і мос
калів, і євреїв і інших. Це ж непересічні люди. З  мільйонів со
вітських будівників комунізму вони виділилися, тобто не піддали
ся ідейному забамбулюванню й відважилися піти проти держави. 
Мені хочеться знати їхні ідейні переконання, рівень інтелектуаль
ного розвитку. Це мені важливіше, ніж у кожному конкретному 
випадку показати свою сильнішу волю чи більші знання. Зрештою, 
доводжу свою перевагу розумом, але не намагаюся поставити їх 
нижче від себе своєю волею.

— Так, це все цікаві й складні речі. Згодиться це ще колись чи 
не згодиться, а знати варто, — зауважує Христинич.

Ми ще не раз поверталися з ним до цієї темп.
Після Христинича познайомився з Володимиром Затварським, 

чоловіка з темпераментом, різкого, безкомпромісного. Коли, бувало, 
розповідали, що львівські кадебісти в час слідства до їжі додавали 
якусь хімію, яка розвивала абулію (безвілля): байдуже ставлення до 
себе, до справи і до всього на світі, що в такому стані у протоколах 
попідписували далеко не те, що казали, що хотіли, то він кепкував. 
Мовляв, шукаєте тепер виправдання, чого вибовтували на слідстві 
те, що слід було б не виказати. Його колеги по “Об’єднанню” Лео- 
нюк, Гасюк і Христинич багато читали. Він не цурався газет і жур
налів, але на читання дивився як на третьорядну справу, на яку 
можна тратити час, коли немає ніякої іншої справи. Іншою справою 
для нього були дискусії з різними людьми, в основному з молоддю зі 
східних областей України. Він розповідав (і мені найбільше) про 
підпільну боротьбу, про усілякі конструкції бункерів (криївок), про
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структури підпільних організацій, про способи конспірації та інші 
тонкощі партизанської й підпільної боротьби.

Одного приємного сонячного дня, коли вперше стало так тепло, 
що можна було вийти з барака без куфайки, походити й подихати 
свіжим повітрям, я наздогнав на трапі Затварського, вдарив доло
нею його в плече й привітався:

— Здорові були, пане В лодку!
— Добридень, пане Левку!
— Куди вас несуть ваші ноги?
— Не зовсім конкретно знаю, куди саме, але достеменно знаю, 

що вперед.
— А що, як повернемо на стадіон?
— У мене небагато часу, бо маю готуватися до праці, проте 

ходімо трохи походимо.
Ми попрямували в бік стадіону.
— О! — вигукнув Затварський. — Ондечки йде Шухевич. Ви 

вже познайомилися з ним чи ще ні? Він позавчора приїхав з Воло- 
димирського централу.

— Ні, ще не познайомився. Ви були з ним знайомі раніше?
— Майже незнайомий. Коли мене привезли в цю зону 1960 року, 

його хутко забрали й відправили у Володимир. Ми встигли поруч
катися — ото й усе. Ходімте, познайомимося ближче.

— Слава Йсусу Христу! Добрий день! — привіталися ми до 
Шухевича..

— Навіки слава! — відповів Шухевич.
— Пане Юрку, хочу познайомити вас із Левком Лук’яненком. 

Він юрист зі східної України. Має 15 років.
Шухевич потиснув руку Затварському, відтак мені.
— Чув, — каже, — про вашу організацію в тюрмі. Радий буду 

тут ближче познайомитися.
— Мені також, — відповів я, — про вас багато доброго розпо

відали, отже, радий нагоді познайомитися особисто.
— Ви куди прямуєте? — питає нас обох. — Я йду до п’ятого 

барака. Маю там зустріч.
— Ми йдемо на стадіон.
— Гаразд, до зустрічі!
Ми гречно розпрощалися з надією на скору зустріч.
Територія стадіону була позначена загорожею: стовпчиками, зав

вишки сантиметрів 60-70, до яких були прибиті поперечні жердки.



На ці жердки зручно спиратися. Коли вийшли з-за барака, то спо
стерегли у другому кінці трьох в’язнів — що приємно вразило — 
посправників Затварського, Леонюка, Гасюка й Христинича. 
Підійшли. Привіталися. Побалакали про повернення Шухевича з 
Володимирської в ’язниці та інші дрібні новини. Затварський по
дався у своїх справах, а я ще лишився.

— Пане Левку, — звернувся Леонюк, — ви читали в “Літера
турній Україні” вірші Степана Олійника?

— Ні, ще не читав. А що?
— Він дрібний віршомаз, — каже Гасюк, — і на цей раз, як не 

дивно, немає холуйства.
— Шановні друзі, я не дуже себе труїв комуністичною блювоти

ною, але зі Степаном Олійником маю трохи ближче знайомство, — 
почав я. — Сталося це так. 1957 року проходив юридичну практи
ку в Теплнцькому районі Вінницької области. Якось зайшов до ра
йонної бібліотеки. Дивлюся: посеред великої кімнати величезна купа 
порваних книжок. Бібліотекарка діставала книжку за книжкою з 
полиць, заглядала в довгий список і одну книжку знову ставила на 
полицю, другу рвала й кидала на купу. Я питаю: “Що ви робите?” 
Каже: “Вилучаю книжки відповідно до цього списку, який учора 
отримала з райкому партії”.

— То така велика кількість?!
— А їх тут таких багато зібралося, — мовила з якоюсь огидою.
Я проглянув кілька штук і кинув на купу. Дивлюся, аж зверху

книжка Степана Олійника. Невеликого формату. Збірник поезії 
сторінок, може, на триста. Розірвана пополам. Переглянув кілька 
сторінок навмання. Прочитав про мудрого Сталіна, про КПРС, про 
московські рубінові зорі. Кажу бібліотекарці уїдливо з презирством: 
“Поет іще живий, а поезія його вже здохла! І сам міг би здохнути!” 
Плюнув у книжку і пожбурив її на велику купу. Бібліотекарці мої 
слова явно сподобалися, бо вона посміхнулася, штовхнула купу 
носаком і тихо лайнулася одним коротким словом — здається те 
слово було “гівно!”.

— Куди це подінете? — питаю.
— Відвезу в котельню. Хай спалять.
— Дивітеся ж, не роздавайте людям!
— Та що ви — усе знищу! — твердо запевнила.
Було це після XIX хрущовського з ’їзду КПРС. Вони тоді вирі

шили трохи зменшити безсовісну одіозність так званої літератури
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соціялістичного реалізму. Ви ж, либонь, чули, що після XIX з’їзду 
Шолохову дозволили поїхати за кордон. Його там спитали, що таке 
метод соціялістичного реалізму. Він відповів: це метод, який ви
правдує комуністичну дійсність. Я не розумію Шолохова. Що озна
чає така оголена правдива відповідь? Або він теоретичний анальфа- 
бет і зовсім не читав теорії соціялістичного реалізму, або він по
літичний диверсант і, користуючись нагодою, вирішив дати під саме 
дихало комуністичним теоретикам літературного методу соціялістич
ного реалізму.

— Пане Левку, — каже Леонюк, — ми щойно говорили про 
неокласиків Філіповича, Драй-Хмару, Зерова, Бургардта (Клена), 
Рильського. Перших чотирьох москалі знищили, Рильський зали
шився живий і прославляв Сталіна. Коли настала хрущовська відли
га, він відразу взявся оприлюднювати заборонених авторів. Мав 
великий авторитет і зробив так багато за 1956-1957 рр. та першу 
половину 1958 року, як ніхто б інший не зробив. Який варіянт був 
би найкращий для України: так, як сталося — бо ж після 1956 року 
було кому скористатися віддушиною і надрукувати багато раніше 
заборонених авторів, чи краще б у 30-х роках розстріляли всіх нео
класиків? У другому випадку нікому було б писати. “Із-за гір та 
з-за високих сизокрил-орел летить...” — та інші холуйські вірші 
про Сталіна?

Його, Рильського, окупанти зробили рупором української інте
лігенції, і цей рупор на весь світ вихваляв становище в Україні. 
А не було б його, світ би знав, що винищена вся творча інтеліген
ція, отже, Україна не вільна, а колонія. Колонії допомагали б стати 
незалежною державою, як допомагали іншим десяткам і десяткам 
колоній стати самостійними.

— Ви знаєте, — кажу, — Юрко Литвин, з яким я постійно 
обговорюю літературні проблеми, ставить питання руба: свідомий 
пишучий український патріот (націоналіст) не повинен співпрацю
вати з окупаційною пресою, тобто він повинен не друкувати своїх 
статей будь-якого змісту в газетах окупаційної влади. Він питає:

Як ставиться радянська влада до тих українців, які друкували 
свої статті в українських газетах, що виходили за німців? І відпо
відає: називає їх зрадниками, зовсім не входячи в зміст статей. 
Самого факту друкування статті в окупаційній пресі достатньо для 
звинувачення у зраді. Цей самий аршин Литвин прикладає й до 
московської окупації України: кожний українець, що друкує свої



статті в радянській комуністичній окупаційній пресі, є зрадник ук
раїнських інтересів. Якщо ви поділяєте цей підхід Литвина, то тут 
і відповідь на питання про ставлення до неокласиків.

— Він правий, — каже Христинич. — Чіткість принципів — 
велика справа. Вона вберігає від блуду й коливань.

— Думаю, що зло, яке Рильський завдав Україні, — каже Га- 
сюк, — значно більше від того добра, яке він зробив Україні після
XIX з ’їзду КПРС.

Леонюк по суті з Гасюком погодився.
— Позиція Литвина, — продовжив я, — красива своєю просто

тою і ясністю. І все-таки я прихильник іншої тактики. Німці були 
недовго в Україні, тому не співпраця з їхніми газетами — це корот
кий період часу. Зовсім інша справа московська окупація. Ж ур
наліст, а особливо, письменник — це дар від Бога (чи природи). 
Письменник мусить творити, як жінка мусить родити. Можна при
пуст и  одного-двох не писати твори, але примусити всіх — немож
ливо. їх можна примусити помовчати два-три роки, але примусити 
замовкнути назавжди — це вбити те, чим Бог обдаровує далеко не 
багатьох людей. Шкода, що Україна так довго під окупацією, але 
не можемо ігнорувати людську природу. Якщо ми будемо ухвалю
вати рішення проти людської природи, такі рішення не будуть ви
конані. Я рішуч'е і категорично проти творення і публікації антиук
раїнської ідейної отрути, але я не проти публікації в окупаційних 
періодичних виданнях патріотичних статей.

— І тоді, — кинув Христинич, — комуністи скажуть: ми — 
демократи, дозволяємо друкувати в наших газетах критичні статті.
І це показує комуністичний режим у пом’якшеному вигляді.

— Кому показує?
— Закордонню.
— Закордоння має про Союз різну інформацію, а нам важливо 

казати правду нашим людям, а наші люди, читаючи совітські газе
ти, вишукують у них краплинки критичної думки, і якщо знахо
дять — раді. Будучи самі в тихій опозиції, вони раді зустрічати 
опозиціонерів і на сторінках газет.

— Давайте, — запропонував Гасюк, — повернемося до неокла
сиків. Тож як ви, Левку, думаєте, було б краще, коли б і Рильсько
го знищили, як знищили інших неокласиків?

— Для мене всі ці проблеми вельми складні, бо я бачу їхню 
передісторію, зміст і наслідки, і позаяк одне пов’язане з іншим, то

' - ^ ^ 5 - '  428



й важко дати отак собі однозначну відповідь, проте, якщо ви вима
гаєте короткої і однозначної відповіді, то вона така: краще б і Рильсь
кий пішов разом з іншими на Соловки.

— А які сумніви щодо правильности такої відповіді? — питає 
Леонюк.

— Спочатку обґрунтую свою відповідь, а потім викладу сумні
ви, — відповідав я. — Москалі розбили армію У HP і окупували 
Україну. Окупація — це зґвалтування нації, це акт несправедливо
сті!. Розуміючи, що українці хочуть незалежності!, москалі ніколи 
не організовували демократичні вибори і не поставили свою владу 
на суд народу, тобто вони відчували себе окупантами і ворогами 
українського народу. Це — перше. Друге: перед світом комуністи 
виставляли свою владу як владу робітників і селян, владу трудящо
го народу, владу справедливішу за всі види влад, що досі існували 
в світі. Факти з життя совітських народів мали підтверджувати 
правильність їхньої Марксової і Ленінової теорії, поширення якої у 
світі вони організували у небачено широченних масштабах. Ви ж 
розумієте етапи реалізації московської стратегії підкорення світу: 
навіювання марксизму-ленінізму (соціялізму) громадянам інших 
держав, потім створення на базі цієї ідеології соціялістичних і ко
муністичних партій, потім з допомогою Москви і для Москви за
хоплення ними влади. Усе це краще, тобто ефективніше можна ро
бити, якщо в Союзі питання національне вирішено справедливо. 
Тому маскування дійсности було стратегічно важливим завданням. 
Москалі самі не могли говорити світові, що Україна задоволена 
владою і процвітає в Союзі PCP. Треба, щоб це говорили українці.

Група неокласиків, як ми знаємо, сформувалася 1922 року. Па
ралельно існувало чимало інших літературних і мистецьких об’єд
нань. Москалі всіх їх поставили перед вибором: соціялізм (комунізм) 
або смерть. Не так прямолінійно й категорично, але по суті справи 
саме так. І сотні талановитих людей розстріляли, а ще більше при
мусили служити собі. Із неокласиків усіх репресували, окрім Рильсь
кого. Усі вони — видатні таланти, тим-то про них більше говоримо, 
їх знищували як носіїв української самостійницької ідеї, а звинува
чували в захисті буржуазних експлуататорських класів. Залишили 
Рильського, Тичину, Сосюру. Вони, особливо Тичина й Рильський, 
були рупорами, що трубили на весь світ від імени українського 
народу і виправдовували московський геноцид української нації — 
це їхня зовнішньопропагандивна функція. А всередині України вони



робили ще більше зло: представляли чужу окупаційну владу за 
свою. Вихваляючи владу, виправдовували її репресивну політику. 
Виправдовуючи репресії на національній основі, вони вбивали в 
нашому народі ідею незалежного існування, ідею державної неза
лежності! і тим посилювали окупаційний режим і послаблювали 
національний інстинкт самозбереження.

Виправдовуючи репресії на класовій основі, вони сприяли зни
щенню найенергійнішої частини селянства, чим сприяли погіршен
ню біологічної расової природи нашої нації. Як письменники — це 
категорія українців, що у простого народу користується авторите
том, вони своєю зрадницькою поведінкою штовхали мільйони ук
раїнців до зневіри в можливість своєї державности, штовхали до 
примирення з чужою владою. Більше того, вони стирали грань між 
москалями й українцями у мовному, культурному і загалом духов
ному плані, сприяли русифікації й переходу мільйонів українців у 
стан московитів. Коли б не було рильських, самі москалі не могли 
б завдати Україні такої величезної шкоди.

— Це логічно, — каже Гасюк, — тому ми такої думки.
— Тепер, — продовжив я, — послухайте міркування в іншій 

площині. (Не в тій методі, коли сказав “так”, потім сказав “але” і 
після цього обґрунтовує цілком протилежну думку.) Ні, Рильський 
скоїв величезне зло проти української нації, виправдання немає, і 
того було б краще для народу, коли б він згинув разом з іншими на 
Соловках.

Я хочу зараз говорити в тому плані, що незалежно від нашої 
волі Рильський залишився живий, не спився, а був активний упро
довж чотирьох десятиріч. Деспотія нищить таланти, (що між іншим, 
львів’янин Михайло Рудницький у праці “Письменники зблизька” 
вельми добре показав). Рильський же як поет майже не деградував 
на відміну від повної деградації Павла Тичини. У всякому разі він 
зробив величезну послугу українській літературі своїми чудовими 
перекладами з польської. Цей його внесок не можна недобачати і не 
можна недооцінювати.

А тепер візьмемо період після XIX з ’їзду КПРС і період хру- 
щовської відлиги. Щойно зверху ледь-ледь відгвинтили гайку, як 
Рильський узявся негайно готувати до друку й оприлюднювати забо
ронені твори Данила Мордовця, Володимира Самійленка, Миросла
ва Ірчана, Юліяна Опільського, Андрія Чайківського, Соколовсько- 
го. Потрібен був час, щоб підготувати до друку твори. До кількох із



них Рильський сам устиг написати передмови. На це пішла друга 
половина 1956 року, а 1957 року з ’являється ціла низка нових для 
нас авторів. На 1958 рік запланували вивести на світ Божий ще більше 
репресованих авторів і творів. На жаль, план видань 1958 року вико
нали тільки за перше півріччя. Цензурна рука, мов важка ляда цен
зурної скрині, прихлопнула план подальшого видання української 
літератури і в другій половині 1958 року вже нічого не вийшло. До 
речі, це доказ, коли закінчилася так звана хрущовська відлига. Імпе
рія побоялася дати українцям патріотичну літературу.

Отже, два запитання: чи патріотична частина Спілки письмен
ників України у повній мірі скористалася дворічною віддушиною і, 
друге, коли б не було Рильського, без нього встигли б за два роки 
оприлюднити стільки творів, скільки реально оприлюднили? Як ви 
думаєте?

— Зі старих письменників Рильський найбільш відомий, — каже 
Гасюк. — Він не попхався в політику, як Тичина чи Стельмах, і це 
робило начебто якусь межу між ним, старим українським інтеліген
том, і пролетарською владою. З іншого боку своє холуйство перед 
владою він неодноразово підтверджував у своїх творах, тому і влада 
йому довіряла. За таких умов його намагання щоякнайбільше надру
кувати заборонених творів він міг подавати як виправлення пору
шень соціялістнчної законности — бо ж тоді все йшло під гаслом 
виправлення порушень соцзаконностн, а не з національних мотивів, 
тобто знову ж у дусі вислужування перед партією.

— Казали кияни, — мовив Леонюк, — що Рильський, як бувало 
нап’ється, то з горя за біду України біжить до Дніпра топитися.

— Але жодного разу не добіг до Дніпра! — посміхнувся Хрнс- 
тинич.

— Оце ж і виявляється його натура: і любить Україну, не може 
її викинути з серця, як багато хто зробив, і на рішучий крок нездат
ний, — сказав Леонюк.

— Напевне, — каже Гасюк, — і чекісти це помітили і тому не 
знищили його разом із Миколою Зеровим, Юрієм Кленом та інши
ми неокласиками, а залишили, щоб використати собі на користь. 
І все-таки гадаю, що від 1956 року ніхто інший не скористався б в 
інтересах України відлигою так енергійно, як Рильський.

— І чого, — кажу, — вони, ці всі наші письменники, не розв’я
зують проблему в дусі Некрасова, який сказав: “Поэтом можешь ты 
не быть, но гражданином быть обязан”?



— Ви, Левку, — каже Христинин, — уже самі відповіли на це 
питання — поети не можуть не творити, не можуть не родити, як не 
може жінка не родити, бо вагітні творчістю.

— Авжеж, авжеж, — підхопив Леонюк, — пояснення знайшли. 
Тільки ніяк не можемо пояснити, чого йдуть під московський ніж зі 
словами покори, а не з гордим плювком катові в морду?!

— Бо до останньої миті, — намагаюся я знайти відповідь, — не 
вірять в неминучість смерти. У своїх очах вони не мають перед 
владою вини: ну що вони зробили проти неї? Нічого! Вони люблять 
Україну, але не вбили жодного москаля, не затівали державний 
заколот, тому за що ж їх убивати? Нещасні! Вони мислять майже 
на побутовому рівні і міряють себе мірками звичайних простих оби
вателів. А справа ж непроста і міряти її необхідно міркою найви
щих інтересів московської імперії. З височини таких інтересів їхня 
любов до України — це вкрай небезпечний стан особи. З  точки зору 
вищих інтересів імперії це цілком достатня підстава для знищення. 
Коли б ці наші поети це зрозуміли, вони б знали, що заслуговують 
на смерть.

2. Закономірність виявляється у  великому числі

На тому ми мусили перервати нашу дискусію, проте мені корті
ло продовжити розмову і за пару днів ми з Христиничем розвивали 
тему далі.

— Пане Богдане, — звернувся я до Христинича, — ви читали 
книжку “Соціологія” Пітирима Сорокіна?

— Читав. Вельми розумна книжка. Ви знаєте, що він у 1917 ро
ці не був проти більшовиків, а потім розпізнав їх антилюдське нут
ро й виїхав за кордон?

— Я чув про це. Але зараз я хотів би почути вашу думку про 
історичний процес загалом. Знаєте, колись на юридичному факуль
теті я вивчав такий предмет, як статистика. Викладав її професор, 
який зачарував мене одним експериментом, з якого виникало пра
вило, що й сформувало в свідомості методологічну засаду, яка ста
ла моїм постійним правилом при вивченні будь-якого явища і жит
тя загалом.

Ось цей експеримент. Візьміть монету, підкиньте її вверх і дайте 
впасти додолу. Вона може всі п ’ять разів упасти гербом догори. 
У малому числі підкидувань маємо випадковість. Коли ви підкине
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те її 1000 разів, вона обов’язково впаде вверх 500 разів гербом і 500 
разів цифрою. Звідси правило: закономірність виявляється у вели
кому числі. Звідси методологія для пізнання життя: перед нашими 
очима проходять безупинною вервечкою факти і окремі події. Вони 
здаються нам окремими чи випадковими. Але якщо зуміємо поба
чити ще й інші подібні, тоді маємо право з низки подібних фактів 
виводити якусь закономірність. І те, що на перший погляд здавало
ся випадковим, може бути зовсім не випадковим, а однією ланоч- 
кою великого ланцюга закономірного розвитку.

Чим відрізняється слабкий розум від сильного? Тим, що слаб
кий бачить тільки факти і не спроможний у низці різних фактів 
виділити щось спільне. Сильний розум спроможний у різних фак
тах помітити спільне. І коли факти подаються в часі, тоді на основі 
знання поведінки (розвитку) їх у минулому можна робити прогноз 
про розвиток їх у майбутньому. Коли ви, Богдане, зараз підкинете 
монету десять разів, я не знаю, яким боком скільки разів вона ляже. 
Але я достеменно знаю, який буде результат, коли ви кинете її 1000 
разів. Коли ми дивимося на діяльність совітської влади, багато що 
в її діях здається суб’єктивним і випадковим. Коли ж ми дивимось 
на неї з висоти знання російської імперії за попередні 500 років, то 
вельми багато що в сучасному стає абсолютно зрозумілим.

— Ви, Левку, скільки томів історії Соловйова вже прочитали?
— Шість книжок. А до арешту я прочитав всього Ключевського. 

Без знань історії просто неможливо розуміти сучасне. Без знань 
минулого сучасне здається якимось хаосом і нагромадженням аб
сурду.

— Так, проте багато хто з наших людей читає для того, щоб запа
м’ятовувати факти і потім ними козиряти в дискусії з москалями.

— Ну, й це корисно. Вивчення історії виявляє силу людського 
розуму: що він сильніший, то він спроможніший до більшого уза
гальнення, отже, до глибшого розуміння історичного процесу.

— Хто були ініціятори повалення царату: українці, жиди, 
російські революціонери? — цікавиться раптом мій співбесідник 
Христинич.

— Українці посідали дуже велике місце в боротьбі проти само
державства. Це наш український внутрішній протест проти безпра
в’я і прагнення до свободи. Більшість українців ішло в руслі де
мократичному, а не національно-визвольному, але до самого протесту 
штовхала ота свободолюбна природа українців.



Жидів штовхало почуття помсти царату за його антижидівську 
політику.

А москалів, по-перше, було небагато і були це люди не з народу, 
а з різночинної інтелігенції, а по-друге, в середовищі московської 
інтелігенції завжди з часів Івана IV Лютого і Курбського була про- 
західна течія, завжди маленька і непослідовна, проте все-таки була.

— Ви, пане Богдане не помітили, що більшовицьке керівництво 
майже суцільно жидівське? — запитую я.

— Хіба? — дивується. — Ленін називав себе росіянином. Сталін, 
Орджонікідзе — грузини. Кириленко — українець. Троцький — 
жид, а Свердлов, Каменєв, Зинов’єв... либонь, москалі.

— Усі вони, що названі тут за винятком Кириленка — жиди, — 
відповідаю.

— Хто б вони не були за походженням, а проводили російську 
імперську політику. Думаю, що це головне.

— Хто знає, що головне.
— Далебі так. Джерела наших знань вельми обмежені.
— Ви, Левку, потрапили під вплив марксистської схеми пояснен

ня історії розвитку людства. Ви думаєте, що після капіталізму має 
настати у всьому світі соціялізм. Це — вигадка комуністичних про
пагандистів. Коли б ця обов’язковість була об’єктивною необхідні
стю, то вона б поширилася у всьому світі, а вона поширюється 
тільки у тих державах, де стоять московські солдати.

— Схема розвитку людства, яку дає історичний матеріялізм, 
видається логічною і переконливою: були первісні суспільства (стадія 
родоплемінного розвитку). Вони — в рабовласницькі, ці переросли 
в феодальні, феодальні переросли в капіталістичні, а капіталістичні 
переросли в соціялістичні й комуністичні. В основі цих змін лежав 
розвиток продуктивних сил і відповідно закономірне переростання 
роду, племен, союзу племен в нації.

— Ця схема — абстрактна, — каже Христинич. — Коли з абст
рактної височини пробуємо її наблизити до землі, то виявляється, 
що не підходить вона ні до однієї країни. Ми знаємо рабство Греції 
і Риму, але в землях іспанських, галльських, німецьких лад був 
інший. Зрештою, в українських племен, названих Геродотом анта
ми і волинянами, рабства не було взагалі, і Геродот каже, що вони 
були рівні між собою і тільки на війну обирали керманичів (яких 
після війни знімали). Українська доантська сарматська доба не 
фіксує рабства, як не має рабства і досарматська скіфська доба.
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Марксизм матеріялізував історію, а в ній має більше значення 
дух. До української нації національний дух прийшов не з капіталіз
мом, а від духу трипільців, скіфів, сарматів, антів і волинян, а далі — 
від усіх інших українських племен. Наша народна культура вияв
ляється в народній архітектурі, оздобленні хат, виготовленні та оз
добленні одягу, в народній музиці та пісні, в сімейних та виробни
чих обрядах — усе це народилося тисячі років тому, розвивалося і 
вдосконалювалося, але від заміни дерев’яного рала залізним плу
гом безпосередньо не залежало. Меч дружинника у дванадцятому- 
тринадцятому столітті поступово відходить, уступаючи місце шаблі, 
але народ залишається тим самим з його попередньою антрополо
гією й мовою. Вишивка червоною і чорною заполоччю прийшла у 
наше сьогодення з трипільської доби. Не знаю, коли зародився зви
чай зустрічати особливо дорогого гостя короваєм (хлібом-сіллю) на 
вишиваному рушникові, але в кожному разі він виник за докапіта
лістичної доби. Тобто еволюція національного духу залежить від 
матеріяльних умов життя народу, але умови ці впливають на нього 
не так безпосередньо, як опосередковано через особливості етнічно
го світосприймання й емоції народу.

Соціялістична ідея комуністів не є реальна, тому що вона запе
речує духовну суть людини та її приватну власність.

— Як же нереальна, якщо вона вже існує впродовж двох по
колінь? — запитую.

— Упродовж двох поколінь вона держиться на примусі, — каже 
Христинич. — Комуністи бояться зняти примус, бо коли б зняли, 
соціялізм би луснув і люди повернулися б до ладу з приватною 
власністю. Внутрішньо він не життєвий, бо суперечить людській 
природі. Примус же не може тривати сторіччями. Примус можли
вий в умовах централізації й диктатури, а вони суперечать техніч
ному прогресу.

— Чого, пане Богдане, не може бути соціялістичний лад у неза
лежній демократичній Україні?

— Демократизм означає свободу економічної діяльности. Це оз
начає, що здібний та роботящий стане багатим, а нездібний і леда
чий буде бідним. Демократизація передбачає право бути багатим 
чи бідним. Вона покладає відповідальність на саму людину. Зник
не штучне вирівнювання всіх. Комуністи воювали проти багатих, а 
бідних зробили ідеялом — це абсурд. Споконвіків наш народ глу
зував з босяків і хвалився заможним господарством, а московська



галайстра багатих (куркулів) знищила, зробила всіх бідними і при
вчила бідність вважати за норму життя.

— Між іншим, самі комуняки живуть не бідно. Вони просто від 
людей ховають свою заможність, — зауважую я.

— Тобто подвійна мораль: одна для комуністів, друга — для 
рабів (рабсили), — править далі Христинич. — Хай робітники 
(раби) думають, що бути бідним — це добре. Менше будуть рем
ствувати й бунтувати.

Приватна власність — гарантія свободи. Коли в країні тисячі 
заводів приватних (чи колективних) власників, то людина має мож
ливість вибирати, куди їй ітгі на роботу і на яких умовах, а чи 
загалом вести своє приватне підприємство. У неї є вибір. Коли ж 
власник один — держава, то в людини немає вибору: вона мусить 
іти до праці на тих умовах, які держава встановила. Відсутність 
вибору — рабство. Приватновласницька економіка — конкурентна 
економіка, а конкуренція — це змагання, що є рушієм технічного 
прогресу, того в капіталістичних країнах краща техніка і вищий 
рівень життя людей. Соціялізм — це богодільня, застій, стагнація. 
Пригадуєте, що писав Джек Лондон про соціялізм?

— Пригадую. Треба було створити відповідний настрій, щоб його 
сприйняти. Дякую вам, пане Богдане.

— Нізащо. Ви мені також багато цікавого сказали.



СПРОБА ПЕРЕХИТРИТИ ЧЕКІСТІВ
Минав третій рік мого табірного життя. Я працював у другу 

зміну. Друга зміна приходила з роботи о другій годині ночі.
О шостій ранку піднімають усіх, окрім другої зміни. Шум у 

бараці й секції завжди будив мене. Спочатку, коли вперше призна
чили працювати у другу зміну, я примушував себе не будитись від 
шуму о шостій годині, або, прокинувшись, робив зусилля заснути. 
Згодом переконався, що це марнота. Либонь, армійський розклад з 
його постійною побудкою о шостій ранку і команда до сну о десятій 
вечора у віці від шістнадцяти років упродовж майже дев’яти років 
(від 1944 до 1953) так вплинув на молодий організм, що в нього 
виробився сталий психологічний стереотип, який не піддавався зміні.
І я, лягаючи о другій ночі кожного ранку пробуджувався о шостій 
ранку і вже більше не спав. Спочатку це дратувало. Потім вирішив 
не дурити себе надією на продовження сну, а вставати о шостій і 
повністю використовувати додатковий час собі на користь: зустрічав
ся з потрібними людьми, більше читав, конспектував, писав. Під 
кінець тижня втома від недосипання нагромаджувалась і часом зда
валося, що тіло не витримає вертикальної рівноваги і повалиться 
додолу. Проте, хитнувшись, утримувався на ногах. А мозок все ж 
сприймав прочитане й запам’ятовував.

Користуючись правом лежати до побудки другої зміни, я взяв 
книжку і олівця, підтягнув стружкову подушку вище і, влаштував
шись зручно, відкрив черговий том Соловйова “Истории России с 
древнейших времен”, якого позичив у Богдана Германюка. Перед 
побудкою другої зміни підходить до мене шнир і тихо каже, що 
мене запрошує до штабу після сніданку черговий помічник началь
ника колонії (ЧП Н К).

— Я не дочув, — питаю шниря гучно, щоб не входити з ним у 
якийсь конфіденційний тон, — кажіть гучніше.

— Вас запрошує після сніданку ЧПНК.
— Запрошує? Вони ж завжди викликають? — здивувався я.
— Так, — сказали, що запрошує, — повторив шнир.
— Цікаво? — подивував уголос. — Добре, піду.
Поснідавши, пішов до штабу на зустріч з ЧПНК. Той незвично

миролюбним для табірного життя тоном, звертаючись до незнайо
мого чоловіка, який був у його кабінеті каже: “Це український по
літв’язень Левко Л ук’яненко. Прошу познайомитись”.



Невідомий встав зі стільця, зробив крок до мене і, простягаючи 
руку для привітання, назвав себе: “Євген Дивнич, з Москви”.

Він був трохи вищий за середній зріст, чисто виголене обличчя 
світилося вгодованістю і здоров’ям. На ньому було дороге осіннє 
пальто, красиво оздоблене світло-коричневим хутром. Поруч на 
стільці лежала дорога пижикова шапка та великий шкіряний ко
ричневий портфель. Я простягнув руку назустріч.

— Моє завдання, — звернувся ЧПНК до обох, — познайомити 
вас. Далі ваша справа, говорити в цьому кабінеті чи йти в інше 
місце.

— Мені сказали, — мовив до ЧПНК Дивнич, — що я можу сам 
обрати будь-який з вільних кабінетів для нашої бесіди.

— Так, ось по коридору вибирайте.
— Ходімте! — запропонував Днвнич.
— Ходімте! — погодився я. І ми вийшли з кабінету ЧПНК.
— Ми могли б піти й по зоні, — продовжив Дивнич, — але нас 

перебиватимуть знайомі і нам не вдасться побалакати, тому я хотів 
би сісти в якомусь кабінеті. Пропоную вам обрати.

— Гаразд, ходімте в цей, — запропонував я. — 3 огляду на 
підслухування, додав: — То вони всі, мабуть, однаково обладнані...

Дивнич не відповів. Зайшли до кабінету.
— Де ви сядете? — спитав мене.
— Та байдуже, — відповів я і сів на стілець біля столу. Дивнич 

сів на інший стілець.
— Хто ви і чого приїхали в зону? — питаю його.
— Я старий член НТС (Народно-трудовий союз), був засудже

ний і довго сидів у концтаборах і добре знаю контингент українсь
ких націоналістів. Мене звільнили, і я поселився у Москві. Захотів 
приїхати в зону і поговорити з українськими націоналістами. Доз
волили. Я просив назвати двох чоловік у цьому сьомому таборі, які 
могли б говорити відверто. Назвали вас і Трохима Шинкарука. Ви 
можете відмовитися від розмови, і ми зараз розійдемося. Але якщо 
погодитеся на розмову, то хотів би, щоб розмова була відверта.

— Я готовий розмову почати. Проте попереджую, що можу в 
будь-який момент без жодного попередження її обірвати, піднятися 
й піти геть.

— Так, так, ясна річ.
— Вам ЧК дозволило зайти в політичну зону. Це означає, що ви 

працюєте в ЧК?
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— В ЧК не працюю.
— Співпрацюєте з ЧК?
— Давайте до цього підійдемо поступово.
— Тему бесіди зі мною для вас розробили в ЧК?
— Ні, я ЇЇ обдумував сам.
— Але погоджували з ЧК?
— В загальних контурах.
— Хто ініціятор вашої поїздки сюди?

— Кому більше потрібна інформація від мене й Шинкарука: вам 
чи ЧК?

— Мені.
— Як ви думаєте ділитися інформацією з ЧК?
— Я змушений буду інформувати КДБ про нашу зустріч, але 

характер інформування залежить від мене.
— Тобто ви її просієте і частину залишите собі, а частину допо

вісте?
— Так, може бути.
— Ви подасте ту, яка характеризує мене з найбільш антидер

жавного боку?
— Не обов’язково.
— А якщо нашу розмову записують і ЧК., порівнявши запис з 

вашою інформацією побачить, що щось важливе ви не сказали, вони 
запідозрить вас у подвійній грі?

— Думаю, що так не буде.
— Тобто ЧК вам так довіряє, що воно не стане організовувати 

запис нашої розмови?
— Ви перебільшуєте технічні можливості КДБ.
— Мабуть, інше вас заспокоює: ви нічого з нашої бесіди не при

ховаєте від ЧК? А може, ви самі з диктофоном, так би мовити, на 
допомогу власній пам’яті?

Дивнич підхопився зі стільця, простягнув руку до портфеля, 
кажучи:

— Або візьміть його перевірте, або я винесу його з кабінету.
— Не треба. Хай стоїть. Мене підслуховування не вельми тур

бує. Воно неприємне і небажане, але не лякає. Поставимо на цьому 
крапку. Краще скажіть таке: у вас українське прізвище, ви, ма
буть, українець, а НТС — це російська шовіністична організація. 
Вона бореться проти комуністичної влади, але за імперію. Російсь-

-  Я.
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ку імперію вона хоче мати не комуністичною, а християнською з 
капіталістичною економікою. Тобто це люта антиукраїнська орга
нізація, а ви українець, її член?

— Я українець з багатьох поколінь, але десь у глибині сербсько
го походження. Проте не кров вплинула на формування мого по
літичного світогляду, а мій батько — яскравий офіцер російської 
імператорської армії. На ньому так чудово сиділа військова уні
форма, знаєте, шкіряні портупеї, золоті погони! А з якою гордістю 
він, бувало, поправляв портупею й наган?! Після більшовицької 
революції ми жили в Югославії. Я був підліток. Переймаючись 
батьківською офіцерською гордістю, я прагнув одного: швидше ви
рости і собі одягти офіцерську уніформу, стати поруч з батьком. 
На жаль, з плином часу в Югославії батьківські золоті погони все 
більше висіли в шафі на вішаку, а не на батькових плечах, а уява 
про офіцерську кар’єру трансформувалася у програму боротьби за 
звільнення Росії від комуністичної диктатури. Виник Народно-тру- 
довий союз, і я став його активним членом.

— Не сумніваюся, що ви вивчали історію краху династії Рома- 
нових і зауважили, що більшовики захопили владу якось дуже лег
ко. Думаю, що ви розумієте, що основною силою, що повалила 
царат, були національно-визвольні сили колоніяльних народів, а 
більшовики тільки уміло скористалися нагодою. Зрозуміло чому: 
вони діяли в центрах влади в Петербурзі й Москві — це надзвичай
но важливо, а “инородцьі” діяли на периферії в різних місцях і, 
ясна річ, без взаємної координації своїх зусиль. Вам ніколи не до
водилося думати над сенсом прагнення української нації до своєї 
державності!?

— Ніколи не сприймав себе за українця, — продовжував Дпв- 
нич. — Я вихований був у межах великоросійської культури, пере
важно політичної, себе сприймав за носія її ідеалів, а іншого просто 
не сприймав. Я знав про петлюрівщину на Україні, басмачів у Се
редній Азії та інших сепаратистів. Ці рухи були породжені окремими 
ображеними інтелігентами, не мали серйозних політичних традицій 
боротьби і того не заслуговували на серйозну увагу. Ось більшовики 
з їхніми глобальними ідеями — це серйозно, і того вони взяли владу.

— Мені здавалося, що кожна людина мала б вивчати коріння 
свого народу, його продовжувати і збагачувати своїм особистим 
вкладом. Бо ж окрім суспільних структур і державної політики, 
існує сім’я та духовні цінності побутового, етнічного характеру
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з глибинними поняттями про добро і зло, про любов до своєї землі, 
природи і всього того, до чого прив’язана кожна людина тілом і 
душею. Знаєте, могила батьків прив’язує нас до себе і до землі не 
тільки крапелькою спільної крови, а прив’язує і до неба, куди у 
свій час полинуть і наші душі.

— Люди забувають про небо і дбають про земне життя.
— Як ви з Югославії потрапили в Совітський Союз?
— Я посідав одне з провідних місць в керівництві НТС. Мені 

довіряли повністю. Готувався до переходу на совітську територію 
для організації підпільних ентеесівських організацій. Коли в 1940 
році стало ясно, що Сталін захопить Бессарабію, я з Югославії 
переїхав у Бессарабію ближче до її східного кордону й поселився 
там. Совітські війська рушили на захід. Вони перекотилися, так би 
мовити, через мене й пішли далі в західному напрямку. Я опинився 
на совітській території, і вже не треба було долати кордон з його 
складною й хитрою системою охорони. З Бессарабії подався до Мос
кви, зустрівся з потрібними людьми, провів кілька нарад і разом 
намітили план дій, проте початок війни 22 червня 1941 року все 
змінне. Замість нашої підпільної боротьби проти комуністів ціла 
німецька держава рушила свою армію на схід. З одного боку ми 
раділи — бо ж великий похід проти комуністів, з іншого — це 
зовсім не те, що ми хотіли.

Гітлер хоче знищити саму російську державу. Становище на
ших діячів в Югославії повисло в повітрі, коли Гітлер рушив 
військом супроти південної Європи. Я повернувся до проводу НТС 
для участі у виробленні нової тактики. В 1944 році ще раз пере
йшов (за взірцем 1940 року) на совітську територію знову ж для 
заснування ентеесівського підпілля.

1947 року заарештували. КДБ через свою агентуру в лавах НТС 
зібрав досить інформації про мене, і після довгого слідства мене 
засудили на 20 років каторги й спрямували в Норильськ. Між іншим, 
перший каторжанин, з яким я там познайомився — це ваш земляк 
Данило Шумук. Він також дістав 20 років каторги.

— Що КДБ конкретного знайшов проти вас?
— Розкопав дві явки 1940 року і встановив прізвища двох 

тодішніх ентеесівців. Обоє у війну загинули, у всякому разі їхній 
слід зник і вони не могли підтвердити будь-що на слідстві й суді, 
але сам факт тодішньої діяльності був підставою судити за зраду. 
Підставою ідейного звинувачення була програма НТС.



— Коли і як вас звільнили? Чекісти загалом не довіряють розвід
никам, шпигунам та іншим таким людям. Такі люди — це сильні 
індивідуальності, і вони спроможні йти самостійно обраним шляхом.

— Справа в тому, що я справді змінився. Справді переглянув і 
змінив свою ідеологію внаслідок глибшого вивчення комуністичної 
ідеології та питомо російських національних інтересів. Не буду лу
кавити: у концтаборах я відкрив для себе одну з надзвичайно по
тужних небезпек для російської держави, якої я до концтаборів не 
бачив, або точніше недооцінював — це націоналізм. Націоналізм 
загалом і передусім — український. Тільки в концтаборах я поба
чив, зрозумів і належно оцінив його величезну силу. Я побачив, що 
його ідеологія йде з глибини багатьох минулих сторіч, що ідея на
ціональної свободи сильніша від ідеї загальнолюдської демократич
ної свободи, що у вас завжди були і тепер є багато людей сильної 
волі, глибокого розуму і фанатичної відданості цій ідеї, тому націо
налізм — страшна небезпека для Росії.

— Що є великим і що є малим з точки зору російських інте
ресів?

— Відповідь на це питання залежить від того образу Росії, який 
маємо в голові. І коли я почав думати над цим питанням, то поба
чив, що у великому і НТС і комуністи однакові: вони мають один і 
той же ідеял — Росія над частиною світу — над ще більшою части
ною — Росія над цілим світом.

НТС вважає, що Росія може досягнути такої мети, перебуваючи в 
середовищі капіталістичних країн і в союзі з православ’ям чи, шир
ше кажучи, з християнством. Капіталістичний світ демократичний, 
тобто неорганізований. У ньому є величезні можливості для прове
дення роботи з поступової трансформації свідомости мас у бажаному 
для Росії напрямку. Поступово я зрозумів, що комуністичний шлях 
до тієї ж мети правильніший. З точки зору великого — найвищого 
інтересу Росії — шлях до мети — це мале, бо ж до однієї мети може 
бути не один шлях, а кілька. Справді, погляньмо: в умовах капіта
лістичної свободи й демократії кожна людина має свій світогляд, 
держиться за свою власність, і навіяти всім однаково прихильну думку 
щодо Росії у ближче півсторіччя чи й сторіччя практично неможли
во. Та навіть маючи симпатії до Росії, вони не відмовляться від своїх 
національних суверенітетів і не поступляться владою Росії.

А тепер погляньмо на тактику комуністів. Вони несуть світові 
нову ідею, ідею побудови нового соціялістичного, а в перспективі —



комуністичного суспільства. Ця ідея сильна тим, що апелює до про
стого народу, якого 90% в кожній нації. Цим 90% вона обіцяє мен
ше праці і більше матеріяльних благ, тобто те, що цій категорії й 
потрібно.

— У нас тут у зоні начитані люди кажуть, що комуністи за ЗО ро
ків панування винищили 40 мільйонів людей — більше ніж царська 
династія Романових за 300 років свого панування від 1617 до 
1917 років.

— Я чув іншу цифру — 60 мільйонів.
— Ж ах! Людожерська система! Причому зауважте, що трощила 

кості не тільки українським націоналістам і селянам, які не хотіли 
йти в колгосп. Трощила російську інтелігенцію і національно змішане 
населення Сибіру! Який абсурд проголошувати гасла “Все для лю
дини” і нищити в людині людину; “Все для майбутнього щастя 
людей” і винищувати десятки мільйонів теперішніх людей. Якесь 
божевілля!!

— Ви сприймаєте цілі КП РС приземлено.
— Я думаю, що найвище благо людини — це її життя, тому не 

можна задля блага людини вбивати її.
— Ви зійшли до індивіда, а мова йде про суспільства.
— То що, в інтересах совітського суспільства було вбивати 

60 мільйонів членів цього суспільства?!
— Ви не можете зрозуміти виправданість таких великих жертв, 

доки не підніметеся до розуміння вищих цілей. Вищі цілі — це 
глобальні цілі. З  точки зору досягнення їх жертва в 60 мільйонів не 
здається неприйнятною.

— Це остаточна межа чи з виходом комуністичної влади в інші 
країни цифра жертв може збільшуватися?

— Залежно від обставин. Якщо буде опір і його доведеться до
лати, то, очевидячки, і цифра жертв збільшиться.

— А коли вона досягне вершини, яка вже не збільшувалась би?
— Коли влада комуністів запанує у всьому світі.
— Як ви гадаєте, коли це хронологічно може бути?
— Точно визначити неможливо. Гадаю, що в межах життя одно- 

го-двох поколінь.
— Покоління — це 25 років?
— Десь приблизно так. Може трохи довше.
— Це означає, що стільки часу відведено жити українській нації?



— Ну, ви ж розумієте історичні закономірності розвитку світу: 
вони від нас не залежать. Ви мусите з цим змиритися. Від нас 
залежить, чи ми їх приймемо, чи не приймемо і чинитимемо опір. 
В обох випадках суспільний результат буде однаковий, а індивіду
альна доля різна. У першому випадку перемагає соціялістична ідея 
і ми гарантуємо собі життя (і можливо, непогане), у другому — 
знову ж соціялістична ідея перемагає, але ми гинемо безслідно і 
безславно.

— Я зрозумів ваш натяк.
— О, ні, ні, я не уповноважений вам будь-що обіцяти.
— Ви ж говорите від імени сили, що рухається до встановлення 

світового панування і яка на цьому своєму шляху перемеле всі інші 
нації і витворить з них одну —. російську. Очевидно, того з цих 
менших націй, хто допомагатиме вам, чекає особиста винагорода? 
Ви ж москалі так завжди діяли — шукали зрадників і їх використо
вували для упокорення націй. Ба, ви геть чисто сліпі, бо не бачите, 
що від 1956 року почався занепад великої 500-річної російської 
імперії. В Угорщині ви показали світові своє нутро і світ побачив, 
що СРСР — не нова соціялістична держава робітників і селян, а 
стара хижа російська імперія. Ваш удар по Угорщині — це потуж
ний удар по всіх комуністичних партіях світу та по соціялістичних 
ідеалах загалом. Ви втрачаєте у світі ідейну підтримку. А витрима
ти економічні й військові перегони із західним світом ви неспро
можні. І найбільше через те, що своєю деспотією і малою зарпла
тою ви привчили весь совітський трудовий народ не працювати, а 
тільки удавати працю. Ви відвели час в одне покоління до підко
рення світу. Ні, станеться наполовину швидше. Тільки станеться не 
панування імперії над світом, а розвал її. І не стане Україна погної
мо для росту імперії, а струсоне її і вийде з-під влади вашої все
світньої блудниці Москви!

— Лук’яненко, на що ви надієтесь?
— На перемогу правди над брехнею, свободи над рабством, де

мократичного прогресу над тоталітарною стагнацією і застоєм.
— Це абстракція. Теорія. А ваше життя конкретне і відбуваєть

ся у теперішньому короткому часі і в теперішніх конкретних умо
вах. Погодьтеся: людина краще себе почуває у доброму одязі, аніж 
у чорних штанях, чорній куртці, чорній куфайці, чорній пілотці — 
всьому одноманітному і пошитому з бавовняної тканини найнижчо
го ґатунку.
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І він демонстративно провів поглядом по моєму зеківському одязі, 
а потім по своєму добротному.

— Три роки тому я ходив у красивому цивільному одязі. І не 
був щасливий. Тепло добротного пальта не нагрівало мою душу. 
Вона боліла стражданнями поневоленого московською окупацією 
народу. Як можна спокійно дивитися на колгоспниць, які зранку 
до пізнього вечора копають голими закоцюрбленими руками в хо
лодній сирій землі буряки, а взуті навіть не в кирзові чоботи — їх у 
сільські крамниці вельми рідко привозять, — а в гумові — це ж 
ревматизм і болі в ногах до самої смерти?!

Як можна спокійно дивитися на хлопців, що під чаркою бувало 
заспівають:

Коли, коли, мій любий друже,
Ми скочим в сідла бойові,

Візьмемо шаблі гострі в руки 
Й очистим землю від Москви?

А потім, обірвавши пісню на півслові, озирались навколо, щоб, 
бач, не підслухали сексоти, не донесли владі і вона їх не запротори
ла кудись у далекий Сибір. Ви не бачили цього заляканого і змуче
ного окупацією народу. Ви бачили батька — блискучого царського 
офіцера. У своєму домі, на параді — це обрії формування вашої 
свідомости. Ви порвали духовне коріння з українцями і не знаєте ні 
наших страждань і приниження національної гідности, ні історич
них і козацьких пісень. А я все це знаю. І коли я бачив змучену 
селянку, що так зігнула на колгоспному полі хребет, що вже й не 
розгинається, впізнаю в ній свою рідну матір і всю Україну — за
пряжену вашими опричниками і чекістами в московське ярмо. І не 
красивий одяг на собі стоїть в мене перед очима, а взута в гумові 
чоботи, вдягнена в синю куфайку, з сірою хусткою на голові на 
колгоспному лані напівзігнута під московським нагаєм моя рідна 
ненька-Україна. Я люблю її. І ночами прошу в Бога кари її катам...

Я змовк, ледь не трясучись від збудження. Дивнич не поспішав 
продовжувати розмову.

— Дозволите мені запалити? — перевів Дивнич розмову і про
стягнув мені пачку сигарет. — Ви палите? Беріть!

— Дякую, я не палю.
— І не палили?
— Палив, коли в армії служив. А потім покинув.
— Маєте силу волі.



— Я гартував себе, як Рахметов. Знав, що на мене чекає важкий 
шлях, тому постарався відучити себе від усіх тих звичок, які роби
ли б мене слабшим. Я дорожу свободою, тому не залежу ні від 
тютюну, ні від горілки і ні від чогось такого, без чого організм 
може обійтися.

— А я ось не зумів покинути куриво.
— Мабуть, не вельми хотіли.
— Може, й так.
— То, може, розкажете, як вам удалося звільнитися достроково?
— Розповім. Отже, те, що я вам досі розповідав, було еволю

цією мого політичного світогляду від антикомуніста до комуніста. 
Власне, комуністом я не став, але прийшов до переконання, що 
КПРС іде єдино правильним курсом, і тому я прихильник цього 
курсу і в міру сил моїх йому сприяю і сприятиму. Чекісти знали 
про мої тривалі добрі взаємини з українськими націоналістами та 
іншими ворогами совітської влади. Це підтверджувало їм мою дав
ню ворожість і коли мій світогляд почав мінятися, то вони не віри
ли. Та я і не демонстрував цих змін. Читав різну літературу ідеоло
гічного змісту і конспектував ті місця, які були для мене доказом 
правильности генеральної лінії московських стратегів. Конспекту
вав інші цікаві думки, але в цьому відношенні конспект був збірни
ком доказів в системі аргументації, що вела мене від НТС і зближу
вала з КПРС. Коли закінчився товстий зошит, я добре загорнув 
його і закопав у житловій зоні. Через два роки мене перевели в 
іншу зону. Зошит залишився у землі. Я продовжував працювати 
над переосмисленням глобальних історичних процесів та призна
ченням Росії. І служили мені в цьому не тільки література, а й 
дискусії з розумними в’язнями різних національностей і різних по
глядів. Українці допомагали найбільше. Щоправда, теоретиків се
ред ваших було небагато. Для абсолютної більшості! ідеологічна 
проблема була вирішена давно і остаточно: Україна має бути неза
лежна. Москалів треба бити всіма способами і аж доти, поки вонн 
відчепляться від України. Але коли потрібно було організувати якусь 
акцію протесту чи ще щось — ваші хлопці надійні, як чорти, ніко
ли не дрейфили і ніколи не підводили.

Одного разу менти забрали всі мої папери чекістові на пере
вірку. Товстий зошит був уже наполовину заповнений різними ци
татами з книжок та моїми побіжними зауваженнями. Зошити довго 
були в чекіста, а потім мене викликав уповноважений КДБ по уп



равлінню — велика шишка. І провів зі мною більше двох годин. 
Сторінки зошита були попідкреслювані у багатьох місцях і з кож
ного запису він зажадав пояснень. Записи свідчили про те, що я 
вже не стою на антикомуністичних позиціях. Вони не йняли віри 
цьому і вимагали все нових і нових пояснень. Потім сказали:

— Гаразд, ми доповімо у Москву. Можливо, вас викличуть до 
Саранська, а може, до Москви. У всякому разі це може бути через 
місяць-два. Справді, через місяць мене викликали до Управління 
КДБ Мордовської АРСР в Саранськ і там тримали три тижні. За 
цей час відбулося багато розмов із республіканськими чекістами і 
дві тривалі розмови з представником КДБ РРФ СР із Москви. На 
першій зустрічі генерал сказав: “Я познайомився з вашим зошитом 
та інформацією про бесіди з вами наших співробітників. Якщо все 
це правда, то ви перестали бути суспільно небезпечною особою для 
радянського суспільства. Але як ви доведете, що ваш світогляд 
справді змінився, і це не якийсь хитрий сценарій?

— Ви бачите, — відповів я, — що еволюція відбувалася вельми 
повільно і зовсім нелегко. Зрештою, у попередній зоні я залишив свій 
щоденник, який, мабуть, ще не згнив і ви зможете його прочитати.

— Де він? — запитує генерал.
— Я ного закопав.
— Ви правду кажете?
— Ви можете пересвідчитись в цьому.
— Можете показати, де закопали?
— Можу.
— Гаразд. Ідіть до камери. Зараз ми вирішимо.
Мене відвели до камери. А назавтра посадили у “воронок” і по

везли до попередньої зони. Завели до штабу. У штабі сидів мос
ковський кадебіст у супроводі начальника оперативного відділу Са- 
ранського республіканського УКДБ та місцевого кадебіста. Я при
вітався. Вони відповіли і наказали вести їх до схованки. Услід ішов 
з лопатою прапорщик. Я оглядався навколо, намагаючись правиль
но орієнтуватися, бо в зоні відбулися деякі зміни, і боявся про
махнутися. Нарешті, підійшли до задньої стіни старого барака, 
я точно пізнав місце схованки і показав пальцем. Прапорщик обе
режно копнув кілька разів лопатою і добув чорний згорток. Розпа
кував, добув зошита і подав високому начальникові. Зошит був 
чистий від землі. Він перегорнув кілька разів сторінки спереду на
зад і навпаки, поклав у свою течку і скомандував: “Ходімте!”
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Усі пішли за ним. Мене посадили у “воронок” і відправили у Са
ранськ. Цілий тиждень не викликали з камери, а потім начальник 
УКДБ по Мордовській АРСР викликав і передав з Москви повідом
лення, що моє клопотання про помилування КДБ РРФСР спрямувало 
до Президії Верховної Ради на помилування. Привітав мене з добрим 
поворотом справи і сказав, що тепер відправлять мене назад у мою 
колонію, де чекати на звільнення доведеться не більше трьох місяців. 
(Президія розглядає справи про помилування раз на квартал).

— Ви добре продумали операцію і добре її здійснили. Коли вас 
звільнили?

— 1959 року.
— З того часу живете у Москві? Вам не організовували зустрічі 

з керівництвом НТС?
— Організовували. Я мав таку зустріч...У Бонні в присутності 

представників совітського посольства та співробітників КДБ. Мої 
аргументи і присутність представників комуністичної влади не пе
реконали ентеесівців.

— Ви шкодуєте, що не вдалося їх переконати?
— Ні, не шкодую, — твердо сказав він.
Я був готовий і далі відверто розвивати й обґрунтовувати свої 

націоналістичні погляди, але побачивши, що Дпвнич зрозумів мене 
добре і отож продовжувати далі викладати свої погляди немає жод
ної потреби, тому встав простягнув Дивничу руку на прощання, по
вернувся, відчинив двері і вузьким коридором вийшов на подвір’я.

На стадіоні гуляли Вірун з Кравчуком. Побачивши мене, пішли 
назустріч.

— Пане Левку, — звернувся Кравчук, — то ти мав бесіду з 
Дивничем?

— Так, мав доволі довгу розмову з тим перекотиполем.
— Про що? Розкажи нам, — попросив Вірун.
— Гаразд, — і я переказав слово в слово розмову з Дивничем.
— Левку, — звернувся Кравчук, — ти переказав нам зміст, а 

тепер поділися своїми враженнями.
— Друзі, з того, що я вам розповів, ви бачите, що кілька речей 

він сказав таких, яких правовірний чекіст не повинен був би каза
ти. По-перше, він ні про кого з в’язнів зони не питав, що не власти
во чекістській манері. По-друге, він задовольнився моїм само
стійницьким настроєм і не уточнював, щоб зібрати проти мене до
кази для звинувачення в антирадянщині. Нарешті, він просто більше 
сам говорив, аніж слухав мене. То що, приїхав сюди з Москви, щоб
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нам повідомити, а не збирати інформацію про нас? Навіщо він уточ
нив кількість жертв із 40 млн на 60 млн? Навіщо докладно і по
слідовно обґрунтував прийнятність таких величезних людських 
жертв задля химерної мети підкорення світу, коли жодна нормаль
на людина цього сприйняти просто неспроможна і обґрунтування 
це в своїй відвертості тільки викриває глибоко людожерську приро
ду російської комуністичної імперії. І третє: як чекіст він мусив би 
шкодувати, що не вдалося переконати керівництво НТС у правиль
ності лінії КПРС, а він не шкодує. То ж хто він?

— Подивимося, — мовив Вірун, — яка розмова у Дивнича буде 
з Шинкаруком.

— Той, — каже Кравчук, — може менше слухати і більше його 
звинувачувати. Це також потрібно.

Хай перекаже московським бонзам, що про них думають українці. 
Побачимо. І друзі розійшлися по своїх бараках.

Розмова Дивнича з Шинкаруком відбулася того ж дня по обіді.
Шпнкарук перелічив Дивничу кривди України і пообіцяв по- 

мстнтися за них. Дивнич звинувачував націоналіста Шинкарука в 
загумінковій обмеженості й невмінні подивитися на українське пи
тання і СРСР з високости світових історичних процесів. Розмова 
не перейшла у сварку. Дивнич провів Шинкарукові різницю між 
ним і мною. Вважаючи обох обмеженими, назвав мене історично- 
оптимістичним, а Шинкарука фанатично-фаталістичним.

Приїзд у зону посланця з Москви — неабияка подія. В’язні 
слідкували, чи не піде до нього на зустріч хтось таємно. Встанови
ли нібито з цілковитою певністю: ні в жилій, ні в робочій зоні, ні з 
ким таємно не зустрічався. І коли від’їхав, в’язні довго обговорю
вали і тлумачили його приїзд. Припускали навіть такий варіянт: 
чекісти вирішили самого Дивнича перевірити. Запустили в зону на 
розмову, а тепер через своїх сексотів зберуть думки в’язнів і це їм 
допоможе визначити, чи Дивнич служить тільки їм, чи веде пара
лельно і свою антикомуністичну гру.

Поступово ця подія забувалася. А років через три-чотири при
йшла у зону новина: Дивнича знайшли мертвим в арці великого бу
динку, що вела у широке подвір’я між іншими будинками. В Москві 
тепер багато таких подвір’їв. Казали, що застрілили з дрібнокалі
берного пістоля. Мабуть справді грав подвійну гру. А чекісти не 
люблять, коли з ними так поводяться.

*  *  *
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Я НЕ ПОРУШУ ЧЕРГИ НАВІТЬ ЗА ГРОШІ
— Левку! — зупинив наздоганяючи окликом мене Вірун. — Отой 

жид, що привезли з Ленінграда з місяць-півтора тому, почув, що 
тут у зоні є український адвокат і до того ж не боїться писати 
скарги. Узнав твоє прізвище і тебе шукає, щоб ти йому написав 
скаргу. Будеш писати?

— Степане, ти знаєш, коли почав був писати в’язням скарги і це 
дійшло до ментів, то спочатку Головін, а потім і чекіст Литвин 
намагалися не давати мені це робити. Казали: “Ви своїми скаргами 
навіюєте в’язням думку, що їх судили несправедливо, отже, ра
дянська влада несправедлива. Фактично ви продовжуєте в колонії 
антирадянську діяльність”. Погрози продовжували в тому дусі, що 
як ви, мовляв, думаєте відбувати термін ув’язнення? Якщо ви ду
маєте за всякої нагоди підтримувати антирадянські настрої, то вам 
буде нелегко, бо ми терпіти це довго не будемо. Я припинив погро
зи простими і прямими словами: “В’язень має право писати скарги 
чи не має? Має. Отже, я допомагав і допомагатиму їм скористатися 
цим правом!” — “Врахуйте, Л ук’яненко, яку характеристику в ад
міністрації ви собі створюєте. А режим відбування карн вам визна
чатимуть не ваші друзі-зрадники, а ми, влада”. Будь-які наші роз
мови вони називають антирадянськими. Хочуть, щоб ми виправдо
вувалися. Хочуть і нас з тобою підпасувати до того духу залякано- 
сти, в якому тримають інших в ’язнів. Шляк би їх трафив!

— Та пішли вони під три чорти! — кинув Вірун.
— Так ось, Степане, з писання скарг не маю жодного задоволен

ня чи вигоди, а писати мушу, бо хто ж допоможе нашим друзям, 
нашим прибалтійським союзникам, ну та й загалом політв’язням?

— То привести до тебе того ленінградського жида? Його прізви
ще Дочерський.

— Ти йому скажи, що в мене черга. Маю написати трьом чоло
вікам. Це не так швидко буде, тож хай приготується чекати півто- 
ра-два місяці.

— Гаразд, я йому перекажу.
У той же день Вірун знайшов Дочерського і переказав йому роз

мову зі мною. Дочерський хотів зразу йти до мене, і Віруну ледве 
вдалося втовкмачити, що я йду на роботу і не маю часу на цю 
розмову. Назавтра Дочерський знайшов Віруна, і привів до мене. 
Привіталися. Познайомилися. Я відповідно до адвокатської етики



завжди про справу говорив без свідків і свято зберігав таємниці 
своїх клієнтів. Вірун це знав і тому після короткої бесіди загально
го характеру попрощався й пішов.

— Пане адвокате, — почав Дочерський, — я звик справи розв’я
зувати по-діловому, тому і з вами хочу так говорити. Мені Вірун 
сказав, що у вас є черга і я мусив би стати в ту чергу й чекати. 
Я так думаю, що рух черги залежить від вас і коли б ви були 
зацікавлені, то могли б до черги внести поправки.

— Так, черга є, і було б несправедливо її порушувати.
— Вай, пане Л ук’яненко, коли є винятки, то вони тільки поси

люють правило. Фактично засада справедливости тільки посилить
ся, коли буде зроблений виняток. А як можна випробувати міцність 
справедливости, як не винятком? Тільки допустивши виняток, ви 
можете бачити, яка стабільна справедливість! Скажіть, що ті г... — 
хотів сказати “гої”, але своєчасно зупинив свого язика і за секунд
ною паузою продовжив: — Ці громадяни вам платять за роботу? 
Я впевнений, що вони недооцінюють ваш фах.

— Нічого вонн мені не платять. Звичайно це закінчується тим, 
що клієнт запрошує мене і кількох своїх друзів на чай. Вони дяку
ють мені за працю, а всі ми гуртом висловлюємо побажання, щоб 
скаргу розглянули, а не викинули в смітник і щоб вона бодай трохи 
допомагала.

— От бач, а я вам заплачу. Грошей у мене немає, але є вітаміни. 
Скоро до мене приїдуть з Ленінграда на побачення. Вони привезуть 
різних вітамінів та ще якогось дефіциту, і я нормально з вами роз
плачуся.

— Дякую. Не треба мені ніяка ваша плата. Я вам допоможу, як 
усім допомагаю, але в загальній черзі.

— Пане Л ук’яненко, мені потрібна скарга до приїзду родичів на 
побачення. Я хочу її передати, щоб знайомі москвичі могли з нею 
піти до Верховного Суду і кваліфіковано поклопотатися за мене.

— Напишіть, щоб з приїздом затрималися.
— Я ж не хочу сидіти в концтаборі.
— Ми тут всі не хочемо сидіти, а сидимо.
— Ну так ви ж зробили злочин!
— А ви не зробили?
— Я не зробив.
— За що ж вам дали шість років?



— Розумієте, я був головою Ленінградської єврейської громади. 
У нас є синагога. В синагогу навідувалися час від часу люди з-за 
кордону. Природно, що я їх приймав і говорив з ними. Природно, 
що я розповідав їм про наше совітське життя. Думаєте, я неправду 
розповідав? Ні, розповідав правду, яку бачив на власні очі, і всі 
бачили. І чекісти бачили. Ну, я передав якісь там папери. 
У них не було жодної неправди про життя нашої єврейської грома
ди. Розумієте, знайшовся один із наших, який передав папери че
кістам. Учепилися за одну фразу. Я доводив, що вона правдива, а 
вони кажуть, що спотворює совітську дійсність і спотворює став
лення влади до євреїв. А хіба не правда, що до ленінградських 
вузів почали менше приймати євреїв? Правда. Я ж знаю факти. І за 
оце засудили до шести років — яка несправедливість?! Вай, вай... 
та я знаю, що навіть несправедлива совітська влада зменшить мені 
термін ув’язнення. Вона мала б повністю вирок скасувати, але це 
вже залежить, як удасться залагоджувати справу в Москві. Грома
да зібрала грошей доволі.

— У Верховному Суді важко буде знайти суддю, який би взяв 
хабара. Якщо ви це не змогли зробити в Ленінградському обласно
му суді і в Верховному Суді в час касаційного розгляду, то як же 
ви можете надіятися на успіх тепер?

— Міі нормально купили суддю облсуду, і він би мене випустив. 
Просто не повезло. Він ішов додому після роботи. На нього напав 
один із злодіїв, яких він звичайно заганяє в тюрму, і вдарив його 
швайкою в ребро. Удар зовсім не смертельний, але суддя в лікарні 
і його справу доручили іншому судді, між іншим, українцеві — і 
той відмовився від хабара і мене засудив.

— Сподіваюсь, ви не гніваєтесь за це на мене, українця.
— Ні, не гніваюся. Я з українцями ніколи не мав справи. Той 

суд — це перше знайомство. А тепер я починаю згадувати, що мені 
розповідали про вас. Казали, що з росіянами легше говорити, а 
українці за всяким хабаром щось підозрюють і просто часто відмов
ляються від грошей. Казали, що ви недостатньо розумієте силу гро
шей.

— А ви добре знаєте?
— О, так. Це сила, яка стоїть над усім! Ви, українці, здається 

мені, тепер перебуваєте під впливом примар: совісти, справедливо
сти, а ми грішми добиваємося необхідних рішень, необхідних нам 
дій і багатства.



— Добре, пане Дочерський. Ви мене трохи познайомили зі своєю 
справою. На перший раз досить. Мені пора йти. Підійдіть за місяць.

— Я осмілюсь підійти до вас завтра.
— Якщо ви так поспішаєте, шукайте в іншого допомоги. Бувай

те здорові!
Зійшов з трапа і неквапом подався до свого барака. Дочерський 

стояв і дивився, в які двері я зайду.
У бараці до мене підійшов Кічак та ще кілька наших людей.
— Я бачив, — звернувся Кічак до мене, — що ви ходили з тим 

старим ленінградським жидом. Що він за людина і за що потрапив 
сюди?

Я коротко в загальних рисах висловив кілька слів про справу і 
докладніше розповів про своє враження від людини. І закінчив: 
“Страшенно практичний чоловік. Хоче, щоб йому писав скаргу відра
зу й обіцяє заплатити. Оце обіцяння заплатити має примусити мене 
зламати чергу і братися негайно за його справу”.

— Ну й що ви йому сказали?
— Щоб я йому не казав, він вірить, що я порушу чергу і писати

му йому. А я зроблю так, як сказав. Проте дивітеся, яка величезна 
різниця між євреями і українцями. Цей відразу за допомогою гро
шей хоче вирішити справу. Коли наш хоче звернутися до мене, він 
шукає спочатку моїх друзів, розпитує, коли я зайнятий, коли не 
зайнятий, у якому настрої, коли і як би підійти і поговорити зі 
мною, просить, щоб мій друг його представив. Яка церемонність! 
І це при тому, що я зовсім не давав підстав, щоб треба було до мене 
заходити так здалеку.

— Це та психологічна тонкість, — зауважив Кічак, — яка ха
рактерна для взаємин поміж українцями.

— Цікаво, як у поляків?
— У поляків психологічні взаємини, мабуть, трохи простіші, а 

церемоніальні слова розвинуті ще більше, ніж у нас.
— Зате в москалів просто: вони пруться зовсім безпардонно, як 

і жиди, тільки без грошей. Йому кажеш: прийди ось тоді, а він 
ловить тебе будь-де і безпардонно напосідає, бо йому, бач, потрібно 
і ти мусиш йому робити — й баста! Не дарма вони приказку створи
ли “Нахальство — второе счастье” та “Ты ему сцы в глаза, а он 
говорит: — Божья роса”. Ну та нічого: я всіх їх примушу зважати 
на українські звичаї.



— Як ви думаєте, Левку, чого наші люди не люблять жидів? — 
питає Столяр.

— Хай краще розповість Кічак, він краще знає історію.
— А за що їх любити? — мовив той. Вони завжди водять 

дружбу з владою, а позаяк влада в нас чужа, то вони помагають 
чужій владі тримати Україну в колоніяльному ярмі, того українці і 
ставляться до них відповідно.

Відчинилися двері барачної секції, і на порозі з ’явився Вірун. 
Оглянувся, побачив у гурті мене й гукає:

— Добридень усім! Левку, ходи сюди!
— Що там, Степане?
— Прошу, маю щось тобі сказати.
— Гаразд, панове, — звернувся я до гурту. — Бувайте здорові! 

Я пішов до Степана.



ПЛІТКА ПІДПОВЗЛА СЛИМАКОМ: 
“ЛУК’ЯНЕНКО — СТУКАЧ”

Вийшли з барака. Вірун оглянувся, щоб нікого не було поблизу 
і схвильовано нахилившись до самого обличчя каже:

— Левку, в робочій зоні поширюють чутку, що ти стукач.
— Що?! — стрепенувся я, не повіривши своїм вухам. Вірун 

повторив.
— Так, Степане, — схвильовано почав я. — Це ти мені сказав. 

Я почув це ось зараз від тебе. У концтаборі менше 2000 зеків. Я все 
виведу на чисту воду. Хто тобі сказав? Якщо ти не скажеш, отже, 
ти вигадав.

— Чого ж не скажу? Мені сказав Клименчак.
— Ходім удвох до нього. Так дійдемо до того, хто це перший виніс 

за завданням чекіста.
— Я знаю, чого Литвин придумав це. Ми з тобою спостерігаємо 

за людьми і викриваємо його агентуру, ось він і вирішив дискреди
тувати тебе.

— Паскуда! Фактично ми не викриваємо стукачів спеціяльно — 
це у нас виходить побіжно. Очевидячки, наші висновки часто вияв
ляються правильні, ось він і вирішив нас осадити. Ну нічого! Зараз 
побачимо, що скаже Клименчак.

Черговий мент на вахті виявився в доброму настрої і на прохан
ня двох висунув шворень з дверей і дав пройти в робочу залу.

— На всякий випадок, Степане, давай візьмемо по доброму бол
ту. Якщо Клименчак буде відмовлятися чи крутити, то щоб було 
чим добре тріснути в ребрину, а якби здумав би битися, то щоб 
було чим зупинити.

— Давай. Він працює в механічному цеху токарем. У них у тому 
цеху повно всякого металу, то й візьмемо там.

— Але ж так, щоб ні він і ніхто інший не бачив.
— Всунемо в рукави курток.
Клименчак стояв на дерев’яному помості біля токарного верста

та і щось виточував. Поблизу нікого не було. Спостерігши нас з 
Віруном, зупинив верстат.

— Павле, — почав Вірун, — ти мені сказав, що Лук’яненко 
стукач.

Я (зі скрипом до Клименчука):
— Ти це сказав?



— Та я не зовсім так сказав, — почав з кривою посмішкою 
Клименчак.

— Ти сказав, — насупився Вірун, — що Л ук’яненко доносить 
чекісту Литвину. Хіба це не те саме, що сексот?!

Я грізно наступав на Клименчака:
— Хто тобі сказав таке поширювати в зоні?
— Литвин, — тихо, опускаючи голову, промимрив Клименчак.
— Кому ти ще сказав, окрім мене? — спитав Вірун.
— Більше нікому.
— Все ясно, Степане, — звернувся я до Віруна. — ходімо. Ба

чиш, хто продався! Жалюгідний слимак! Коваль і Грицина з вашого 
Українського національного комітету життям заплатили за Україну, 
а ти чому продався? Тобі ж смерть не загрожувала, паскуда!

І викинув з лівого рукава кусок шворня на купу металевих стру
жок. Віргун демонстративно жбурнув свій товстий болт під стіну і 
ми пішли з цеху геть.

— Степане, як ти думаєш, він справді нікому більше не сказав?
— Може, й правда.
— У такому разі питання: Литвин йому сказав, щоб він почав 

поширювати наклеп саме з тебе, мого друга, чи просто сказав поши
рювати між в’язнів? Якщо перше, то дурницю зробив Литвин, якщо 
друге, то дурницю зробив Клименчак. Виявилося, що і перший і 
другий тебе не знають: вони не подумали, що ти мені відразу по
відомиш.

— А може, Литвин думав, що ти будеш носити ганьбу і не здога
даєшся провести просту оперативно-слідчу операцію, яку в умовах 
замкнутого контингенту людей зробити дуже просто, а ти здогадав
ся. І замість зганьбити тебе, Литвин підставив свого агента.

До речі, забігаючи наперед, скажу, що чекісти врахували цей 
досвід і більше ніколи впродовж усього мого двадцятип’ятирічного 
ув’язнення не вдавалися до таких примітивних способів дискреди
тації.

— Як ти думаєш, Степане, кого ще з Українського національно
го комітету чекістам вдалося завербувати?

— Поки що так явно не видно. Будемо придивлятися. Час покаже.
— Дякую, Степане, що ти мені відразу сказав і тим допоміг 

відразу покласти край Литвиновій затії.
— Та як же я міг інакше!
— Ти не знаєш, де тепер працює Кравчук?
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— Он у тому цеху № 2 обстругує ніжки до табуреток.
— Ходімо туди, відірвемо його від верстата.
— Іди, Левку, а я піду в третій цех до Гната. Маю з ним щось 

побалакати.
Ми розійшлися.

Дещо про різницю між бандерівцями і мельниківцями

Я знайшов Кравчука. Він саме складав обстругані ніжки для 
стільців на вагонку. Потім відвіз їх до складального цеху, і ми 
вийшли з цеху на подвір’я.

— Степане, ти обіцяв докладніше розповісти мені про Кащука.
— Ходімо он у ті стоси дерев’яних брусів і деталей. Сховаємо

ся, щоб менти не бачили, і побалакаємо.
— Ходімо. Ти казав, що він єдиний на всю зону мельниківець.
— Вся повстанська війна пішла під прапор Бандери, і, як я тобі 

вже казав, всі ми тут бандерівці.
Одне слово, коли Степан Кравчук створював у совітській армії в 

Середній Азії підпільну групу, то ще не знав різниці між мельни- 
ківцями й бандерівцями. Багато у концтаборі таких, які боролися 
за незалежну Україну і не думали, що колись будуть названі банде
рівцями. Різниця між бандерівцями й мельниківцями мала значен
ня в 1940-1941 роках, а пізніше вона зникла.

Мельник і його послідовники в ОУН вважали, що самим Украї
ну не звільнити і треба домовлятися з німцями про співпрацю.

Бандера і його послідовники в ОУН були за те, щоб покладатися 
на власні сили. Кащук, з яким Степан обіцяв познайомити мене, 
вважав, що мельниківці були за віком старші й досвідченіші і вони 
бачили — власних снл не вистачить. Не дуже вони довіряли німцям, 
але вважали за необхідне пробувати з ними домовлятися, щоб ті 
визнали ОУН за сторону у війні проти Москви і потім гарантували 
автономію Україні. 1940 і 1941 року в німецькому вищому керів
ництві не було одностайної думки щодо українського націоналістич
ного руху. Начальник генштабу Браухич, генерал Лемніцер, а ще 
ідеолог нацизму — один прибалтійський німець були за те, щоб ук
раїнців прийняти за союзників у війні і потім Україні надати повну 
незалежність. Еріх Кох, Борман були проти, а Гітлер мовчав.

Коли війна почалася, все ще не ясно було, куди схилиться Гітлер. 
Саме це й роз’єднувало українські національні сили. Як відомо, у 
квітні 1940 року у Кракові на об’єднаній конференції українських



партій був створений тимчасовий революційний уряд на чолі з Ярос
лавом Стецьком. Коли німці захопили Львів, керівництво україн
ських сил вирішило проголосувати за відновлення української дер
жавносте. Окрім пропагандивного, цей акт мав чисто тактичне зна
чення — він мав виявити справжні наміри Німеччини як держави 
щодо України і тим самим покласти край коливанням і роздвоє
ності в самому керівництві українських сил. У час проголошення 
відновлення української держави оприлюднили склад тимчасового 
уряду (що його створили були 1940 року в Кракові) і почали ство
рювати свою поліцію і збройну самооборону.

Через два тижні німці вчинили розгром: заарештували понад 
200 керівних українських діячів і запроторили їх до концтабору в 
Заксенхаузен, багатьох розстріляли. Це була відповідь на українські 
самостійницькі домагання.

Минуло з півроку, заки ОУН в умовах підпілля поновили свої 
структури і зв’язки. Оновлений Провід ОУН у квітні 1942 року 
видав директиву, якою німців кваліфікував за таких же ворогів, як 
і москалів, і закликав до нещадної боротьби як проти одних, так і 
супроти інших. Сумніви в середовищі мельниківців розвіялися, і 
вони перейшли до бандерівців. Мельник із невеликою групою зали
шився в Чехії, так в Україні мельниківців майже не стало.

Коли почала створюватися Українська народно-революційна 
армія (УНРА), а з 1942 року — й УПА, то окремі сотні мель
никівців були успішно, тобто мирно, підпорядковані бандерівсько
му керівництву ОУН.

— На жаль, і бандерівці не здобули самостійності! України. Отже, 
виникає запитання: чи варто було воювати? Коли б не воювали про
ти німців, німці б не знищили силу-силенну щирих патріотів. Коли б 
не продовжили боротьбу і не воювали проти москалів, може б, не 
загинули б мільйони українців? — скрушно знизав плечима оповідач.

— Далебі, варто було воювати! У 1932-1933 роках українці не 
воювали проти москалів, а ті заморили голодом мільйонів сім ук
раїнців, отже мир з нашого боку не робить москалів людьми іншими.

— Кащук отримав 25 років за участь у боївці, поводить себе чесно 
і жодних вихилясів перед комуністами не робить. Він зовсім не де
монструє своє мельниківство і, наскільки я знаю, в нього все менше 
й менше аргументів на захист мельниківської лінії. Можна сказати, 
що ми збоку це пам’ятаємо і йому вряди-годи нагадуємо. Він не 
заперечує, що був мельниківцем, але не доводить, що тепер ним є.
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— Може, в чоловіка догматична прив’язаність до колишнього 
гасла?

— Ото коли з ним говоритимеш, то й спитай.
— Але за кордоном вони й тепер є.
— Старші люди часом зовсім не розуміють ентузіязму молодих, 

а вся бандерівщина, що складалася з молодшого покоління, відбу
лася не з розрахунків, а з волі до боротьби.

Донцовське “хочу”, “волію”, “здійсню” — ось філософія цілого 
цього молодшого покоління.

— На цій основі в післявоєнній Франції розквітнула буйним 
цвітом філософія екзистенціялізму, суть якого у твердженні, що 
інстинкт національного самозбереження, національного існування, 
екзистенції в критичні моменти для нації штовхає найбільш чутли
вих членів нації до “нерозважливої тверезим розумом необгрунто
ваної” боротьби. З огляду на вищі закономірності історії людства 
така боротьба і необхідна, і виправдана.

— А ти, Левку, починаючи боротьбу, хіба надіявся, що домо
жешся незалежності!?

— Ні, було розуміння, що боротися потрібно. Несправедливо, що 
Україна не самостійна. І цю несправедливість необхідно виправити.

— А ти не думаєш, що дуже багато на себе брав?
— Степане, я міг би це саме питання тобі поставити: що за фан

тазія створювати далеко від України, в Середній Азії у совітському 
війську українську націоналістичну організацію!

Отже, не брав я, як і ти, на себе багато. Я знав, що колись давно 
мої предки йшли в козаки і боролися за Україну. Потім на початку
XX сторіччя діди й батьки боролися, потім в середині сторіччя 
батьки боролися, потім моє, наше з тобою покоління виросло і так 
само мусило боротися. Роздуми про кращі методи боротьби з бігом 
часу, з досвідом, стають обґрунтованішими, а починав я з жагучого 
бажання вступити в боротьбу, підхопити естафету бандерівців і 
пронести вперед, скільки Бог дасть, до тої риски на хронологічній 
смузі розвитку історії, на якій чітко, яскраво великими літерами 
самим Богом написано “Н ЕЗАЛЕЖ Н ІСТЬ”.

— Ви що тут робите? — закричав старшина, наближаючись до 
нас. — Ви чого не на роботі?

— Вийшли перекурити, вже йдемо, — виправдовувалися ми, 
встаючи. Повернулися від мента й пішли в бік цеху. Мент також 
повернувся і собі пішов далі обходити робочу зону вздовж внутріш
ньої загорожі з колючого дроту.



ОЛЕКСА ТИХИЙ: “ЛЕВКУ, ТИ ЧУВ ТОСТ: 
“ХАЙ ЖИВЕ МОСКАЛЬ НА УКРАЇНІ!”

Навесні 1962 року у сьому зону привезли з одинадцятої зони, 
що у Явасі, Олексу Тихого. Познайомився я з ним вельми просто: 
він підійшов до мене, спитав моє прізвище і, пересвідчившись, що 
я і є Лук’яненко, простягнув мені руку для привітання. Це було у 
робочій зоні. За кілька хвилин ми вже знали, що обоє східняки, 
одного року народження, вчилися у Московському університеті та 
інші дрібниці біографії. Перейшли на “ти” і домовилися зустріну
тися у житловій зоні після праці.

— Левку, коли ти переїхав з Москви у галицький сільський ра
йон, тобі не впала в очі різниця в скованості людей через страх?

— Як не впала? Навіть зразу і то дуже. Від 1953 до 1958 року я 
жив у Москві. Демократизаторський XIX з ’їзд КПРС 1956 року 
спостерігав зблизька і переживав вельми активно. 1958 року повер
нувся Україну.

У Києві бував зі службових обов’язків та інших потреб. Надзви
чайно яскраво виявляється така річ: у Москві часто гостро крити
кують місцеві порядки і владу загалом. У Києві критикують місцеві 
порядки і вельми рідко відважуються критикувати владу. У Львові 
критикують у вузькому колі, а в сільському райцентрі загалом кри
тика можлива тільки за межами офіційних установ. Те, що дозволе
но в Москві, не дозволено в Києві, те, що дозволено в Києві, не 
дозволено у Львові, і те, що дозволено у Львові, не дозволено у 
райцентрах. Отже, демократичний подув за два роки зовсім не дійшов 
з Москви до глибин народу. У київських колах інтелігенції, особ
ливо серед письменників, наче чекали відлиги.

— Комуністична система, — продовжив Тихий, — не може існу
вати в умовах демократії, і вона поступово повертається до своїх 
звичних диктаторських методів.

— Кого заарештували за слово до 1958 року і кого після, ти тут, 
Олексо, у концтаборах знаєш краще за мене. А указ 15.05.1961 ро
ку загалом безпрецедентний у світовій юридичній практиці — він 
закону, що посилює кару, надав зворотної чинности. Звісна річ, 
режим Хрущова — це не режим Сталіна, проте ці режими — варі- 
янти одного й того ж типу диктаторської тоталітарної держави.

— Левку, як міняються настрої людей?



— Зростає розуміння того, що у державі діється щось не те, що 
мало 6, але немає розуміння, як вийти з цього, не такого, як по
трібно, становища.

У Західній Україні поширені смутні надії на якийсь зовнішній 
закордонний чинник. Може, Америка почне війну проти Москви... 
На сході цього немає і там не знають, чого чекати. Хочуть, щоб 
настали зміни або від якогось державного заколоту, а може, при
йде, нарешті, той керівник держави, який потрібен.

У Західній Україні народ дихає прагненням до самостійності!. 
І коли б вибухнула війна Совітського Союзу з Заходом, то всі го
тові піти до перших-ліпших національних військових формувань. 
З Москвою залишилась би малюсінька верства теперішніх секре
тарів райкомів, приїжджих москалів та інших перевертнів, різних 
чекістів. Початок такого руху люди пов’язують із Заходом, а не з 
власного ініціятивою.

— Левку, ти чув тост “Хай живе москаль на Україні!” в сенсі 
“Хай би він здох на Україні!” Позаяк мають на увазі другий зміст, 
а вимовляють зовсім безгрішну першу фразу, то виголошують її 
гучно, завзято, під загальне схвалення і радісний сміх. Тост став 
своєрідним паролем, усім сподобався і розійшовся з блискавичною 
швидкістю від Дону і до Збруча.

— Я чув цей тост на Хмельниччині.
— Знаєш, Олексо, які я проробляв експерименти на Київщині і 

Вінниччині. Увечері просився у шофера до кузова вантажного авта, 
яке везло селян, щоб підвіз мене до якогось місця. Залазив у кузов 
і затівав розмову про те, як би було добре, коли б Україна була 
самостійна. Іноді виникала загальна дискусія, частіше люди відмов
чувалися, і тоді я переходив до прямої агітації і закликів. Про
вівши так з людьми добру годину, я зупиняв авто біля якоїсь по
льової дороги, зіскакував і зникав у темряві. Цікаво: ніхто ніколи 
не протестував. Люди явно були прихильні до ідеї самостійности.

Другий експеремент був такий: їдучи в поїзді чи в автобусі, я 
затівав з сусідом розмову про красу української природи, про ба
гатства землі, поклади корисних копалин, потім говорив про те, 
куди йдуть ці багатства, пояснював, хто розпоряджається нашими 
національними багатствами і закінчував зітханням: як було б доб
ре, коли б народ сам розпоряджався усім цим добром і своїм жит
тям! Тут не було заклику. Тут самостійницька думка сформульова



на у вигляді мрії. Але вся попередня розповідь логічно приводила 
слухача саме до потрібної думки.

— Коли ти проводив ці експерименти?
— Приблизно 1954-1955 років.
— 1957 року я проходив юридичну практику на Хмельниччині, — 

пригадав я. — Там на весіллях, вечорницях співають таких чудо
вих пісень! Саме там я вперше почув і навчився співати цю пісню:

А вже років двісті 
Як козак у неволі.

Понад Дніпром ходить,
Викликає долю:

Гей, гей, доле, вийди із води 
Визволь мене, серденько, із біди!

А доля козакові відповідає:
Ой рада б я вийти,
Так сама в неволі,

Гей, гей у неволі у  ярмі 
Під московським караулом 

У тюрмі.

Уявляєш: весілля, душ 60-70, всі трохи напідпитку, стали на 
подвір’ї великим колом і на все горло завзято, злагоджено і дружно 
горлають на весь куток села:

Під московським караулом 
У тюрмі.

Важко передати піднесення. Я захлинався від радости і горлав 
на всю силу своїх легенів, щоб пісню було чути якнайдалі. А потім 
директор Городоцького плодорозсадника заводив:

Гей хлопці-молодці, сідайте на коні,
Черпніть для охоти вина.

До боку шаблюки, у  руки повіддя,
На ноги сталеві стремена

Приспів:
Гей хлопці-молодці, сідайте на коні,

А ви, отамани, вперед!
Здобудемо Київ — то наша столиця,

А ми — український народ!



Цей акорд підхоплює душу, несе в небеса, поєднує з духом ко
зацьких пращурів і розсипається по всій українській землі потуж
ним патріотичним закликом... Якщо людина буває на небі від щас
тя, то саме оця пісня підносила мене туди не раз. Душа розширюва
лася, прибувала якась нова енергія і така приємна-приємна, наче в 
душу прилинуло сто доброзичливих родичів з прадавньої давнини і 
недавньої боротьби.

Так ось, як ти, друже, думаєш, де вивчив я ці пісні? — У Горо- 
доцькому районі Хмельницької области. І зовсім недавно — 1956 ро
ку. Не вмерла там Україна. Вона чекає на слушний час, аби підня
ти козацький прапор і гнівно кинуть москалям: “Геть з української 
землі, щоб вашого й духу тут не стало! А це було лишень п’ять 
років тому!”

— На моїй Донеччині в сільській місцевості пам’ятають і голо
домори й Махна, і козаччину й петлюрівщину. Щоправда, молодь 
про це менше знає і в її серцях не така глибока любов до України.

— Послухай, друже Олексо, у час юридичної практики 1958 року 
мені у Теплику Вінницької области розповідали, як 1954 року по
хідна група ОУН, просуваючись із Західної України на Січеслав- 
щнну, приклеїла на телеграфному слупові листівку із закликом 
боротися за самостійність України.

Коли б ти бачив, як вони мені це розповідали! Спочатку, йдучи 
до слупа, здалеку показували на високий товстий слуп. Привели 
мене до нього і так вдивлялися у те місце, де була листівка, що ціле 
їхнє єство бажало, щоб якимось дивом вона знову там з ’явилася. 
Один високий чоловік середнього віку зупинився біля слупа, зняв 
якось побожно шапку, ніжно погладив місце, де була листівка, потім 
обвів пальцем її контури і каже: “Ось тут вона була”. І знову провів 
долонею, немов погладив його, попестив за те, що люб’язно надав 
свій гладенький рівний бік для такої коштовної речі, як оунівська 
самостійницька листівка. У студентські роки довелося мені прохо
дити юридичну практику в одному селі неподалік того ж Теплика. 
З ’ясовував чиюсь юридичну справу у сільраді. Час наближався до 
обіду, я зі своїм завданням упорався і вже збирався йти, коли на 
порозі з ’явився голова колгоспу в супроводі голови сільради і ще 
трьох чоловік. Голова запропонував пообідати. Я не мав причини 
відмовлятися і прийняв запрошення. Хвилин за десять ми зайшли 
до хати, в якій господиня чекала на нас уже з накритим столом. 
Сіли, випили по чарці, загомоніли про колгосп, нестачу добрив,
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відсутність у сільмазі одягу та взуття, про те, що навіть кирзових 
чобіт для колгоспників не було. Я сказав, що коли б з України не 
забирали врожай і не відправляли на Кубу, в Африку та ще бозна- 
куди, то ми б мали все, і українці не були б голі й голодні. Мої 
слова спрацювали, наче спусковий гачок з карабіна: вони приводи
ли все нові й нові аргументи на підтвердження вигоди для України 
бути незалежною державою. Випили ще по чарці, і тоді голова зас
півав:

“Гей наливайте повнії чари...” Всі підхопили. Пісні лилися одна 
за одною: “Ой у лузі червона калина...”, “Я сьогодні щось дуже 
сумую...”, “За Україну з вогнем завзяття...”

Я цих пісень майже не знав і трохи було соромно, але радо 
підспівував, як умів.

Співали ще багато патріотичних пісень, яких я ніколи й не чув і 
які по суті були заборонені. Нарешті, помічник голови завів гімн 
“Ще не вмерла Україна...”

Голова зиркнув не мене. Той вдав, буцім не помітив мого запи
тального погляду, дуже радів, що знав слова і підхопив завзято. 
Господиня підійшла до столу ще щось поставити і мовила спокійно: 
“Трохи тихше співайте цю пісню!”

Ми притишили голоси і доспівали гімн до кінця уже як змовни
ки. Це трохи протверезило нас. Обід закінчився. Вони відчули, що 
при чужій людині були відвертіші, ніж годилося б, і голова дещо 
ніяково глянув на мене. Я усміхнувся і заспокоїв їх. Голова наказав 
своєму їздовому відвезти мене бричкою додому у Теплик і щиро 
просив заїжджати до нього в гості за першої ж можливости. Я по
дякував за гостину, сів у бричку і всю дорогу радів і дивувався, як 
сільська і колгоспна влада отак по-самостійницьки мислить?! Та це 
ж просто диво! Справді, ще не вмерла Україна і явно не вмре.

— Пане Олексо, це було зовсім недавно. За цей час ті люди не 
вмерли і не змінилися, отже, є не тільки Україна, є український 
самостійницький дух! Це сьогоднішня дійсність! Тому ми тут в мор
довському концтаборі не диваки і “отщепенцьі”, а речники отого духу.

— Левку, коли ти вперше відчув таку любов до України?
— Важко вказати час. Десь ще підлітком, коли батько за нашим 

садом показали рукою на великий житній лан і звернули мою увагу: 
“Дивись, синку, як красиво переливається жито — наче море”. 
А воно котило й котило хвилі від нас аж до самого шляху (Черніго- 
во-Стародубського). Моє серце поступово наповнювалося цією лю-
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бов’ю. І якщо десь тоді у нього були кинуті ті зерна, то подільські 
пісні 1957-1958 років були тим благодатним дощем, що скропили 
зерна і сприяли їхньому доброму росту, — по паузі я поцікавився:

— Олексо, а ти вчителем працював?
— Директором школи. Робота з учителями ставила багато сус

пільних і національних питань, і я вирішив здобути філософську 
освіту і вчився заочно на філософському факультеті МДУ у ті ж 
роки, що ти на стаціонарі. Національна свідомість також приходи
ла поступово.

Він запитав мене:
— Скільки ти заробляв адвокатом? Твоя дружина працювала?
— У Львівській області я жив у Радехові і Глинянах. У Раде- 

хові дружина не мала праці, а у Глинянах працювала інженером 
на плодорозсаднику. Вирощувала саджанці горіхів та інших пло
дових дерев і кущів. Я в Глинянах працював адвокатом. Адво
катський мінімум становив 50 рублів. Його адвокат отримує від 
обласної колегії адвокатів у ті місяці, коли немає клієнтів. У мене 
клієнти були, і я заробляв більше. Коли мене заарештували, чекі
сти хотіли, щоб дружина відмовилася від мене. Вона не відмовила
ся і тоді її вигнали з роботи за скороченням штату. Тепер її ніде не 
приймають на роботу. Ж інка морально дуже переживає. Ти знаєш, 
яка в нас моральна атмосфера: всі мають працювати десь на за
воді, фабриці, на підприємстві, одне слово на якомусь державному 
об’єкті. Якщо людина в такому місці не працює, то вона якась не 
така, як всі, ну дивакувата чи що. Дружина вміє шити. З часом 
почала собі підробляти шиттям. Це давало якусь копійку, але не 
рятувало від морального тиску. На побаченні я намагався її розра
дити, навіюючи думку, що робота вдома — це також робота, і що 
корисним для суспільства можна бути допомога іншим людям, а не 
обов’язково працею на державному підприємстві. Така розрада 
трохи її заспокоювала. Дуже підтримувало на дусі добре ставлен
ня патріотичних людей, їхня посмішка, привітне слово, а часом і 
якась допомога.

Через місяць-два після мого арешту голова райвиконкому хотів 
її переселити в однокімнатну квартиру, а нашу двокімнатну забра
ти для когось із своїх людей. її почали викликати в райвиконком 
на засідання і пропонували переселитися. Вона відмовлялася. Вони 
натискали і одного разу сказали, що пришлють судового виконавця



і викинуть її з квартири. Спалахнула і при людях заявила голові 
райвиконкому: “Як тільки винесуть першу мою річ з квартири, я 
піду і повішуся перед вашою хатою на перекладині вашої брами!”

Вона не дуже балакуча жінка, але це справді могла б зробити. 
Він відчув, що жінка таке може зробити, і відстав. Більше не зазі
хав на квартиру.

На цьому наша перша зустріч і спогади обірвалися калатанням 
гучного балона. Попрощалися й розійшлися. Відтак ми подружи
лися.

Згодом я дізнався, що Тихий знає польську мову, має якусь 
польську книжечку, з якої непрямо можна здобути деякі знання 
про виготовлення листівок і коли у зоні зануртувала ідея про сер
йозну акцію протесту і страйк і, відповідно, необхідність виготови
ти партію листівок, то він розповів два рецепти, і ми почали були 
підшуковувати матеріяли. Між іншим, у центрі підготовки можли
вої акції протесту був Трохим Шннкарук. Схема акції була така: 
Шинкарук з людьми, яких він сам собі знайде, бере на себе вбив
ство нелюда-старшнни Шведова, ми з Тихим беремо на себе виго
товлення листівок. Інша група мала забезпечити поширення листі
вок і в Сосновці, і в Москві. Ще інша група пише проект-звернення 
до ЦК КПРС та совітського уряду для вручення його комісії, яку 
мали викликати з Москви. Не пригадую, що остудило головних 
натхненників цієї акції, але ми з Тихим припинили підготовку тільки 
тоді, коли акцію відклали.

У перший період нашого знайомства ні він, ні я не здогадувалися, 
що то був початок справжнього козацького побратимства, яке вести
ме нас спільним шляхом через численні випробування і закінчиться 
тим, що через десятки років на виконкомі УГС ми ухвалимо рішення 
про перевезення тіл Тихого, Литвина і Стуса в Україну, і його труну 
я нестиму від Софіївського майдану столиці до місця вічного упокоен
ия поряд із Литвином і Стусом на Байковому цвинтарі.



“ЗНІМГГЬ КОСИПНА, 
БО ГОЛОДУВАТИМУ ДО САМОЇ СМЕРТИ”

З лікарні, що в селі Барашеве, повернувся в зону Богдан Герей. 
Він зумів таємно провезти великий скорописний документ на двох 
аркушах від Анатолія Лупиноса. Мені іще Ярослав Кобилецький, 
коли ми працювали в котельні, розповідав історію Лупиноса.

1959 року почало зростати незадоволення в’язнів сьомого конц
табору, бо в табірному магазині перестали продавати харчі. Загаль
на їжа складалася з сухих овочів: картопля, буряки, морква, цибу
ля — все сухе. Одні й ті ж крупи взимку і влітку: ячні, грис (по
дрібнені ячні крупи), пшоно і овес. Раз на тиждень — суп вер
мішельний і вермішель, суп гороховий і ріденьке горохове пюре. До 
такої одноманітної безбілкової, знежиреної і безвітамінної їжі в’язні 
додавали з магазину маргарин, олію, мармелад, карамель та хліб 
чорний чи білий і якось трималися. Коли обрізали магазинний “до
даток”, в ’язні скоро відчули погіршення здоров’я — перспектива 
перенесення в Мордовію голодоморів сибірських концтаборів забов
ваніла реальною і близькою дійсністю. І в’язні вирішили вчинити 
заколот: створили ініціятивну групу, понаписували заяви в Москву 
і не вийшли до праці.

Із заявами влада знає що робити — на них можна дати формаль
ну відписку, а коли не відправили вагон з меблями один день, дру
гий день, третій, тоді доводиться щось робити.

Приїхала комісія. Кажуть, був один із заступників міністра 
внутрішніх справ Союзу із Москви, інший — з Саранська. Зібрали 
в’язнів у кінозалі-їдальні і запропонували викласти їм свої вимоги. 
Лупиніс, який нещодавно опинився в зоні і ще не встиг оглянутися 
й зорієнтуватися, вискочив наперед і почав криком звинувачувати 
адміністрацію табору і всю владу у звірствах. За ним виступило 
кілька бувалих зеків і спокійно й обґрунтовано пункт за пунктом 
виклали претензії в’язнів. Чекісти знали, що в’язні справу почали 
без участи Лупиноса, він підключився пізніше, але за те, що виско
чив наперед зі звинуваченнями, вони зарахували його до організа
торів і зробили подвійний хід: організаторів і Лупиноса засудили 
до трьох років Володимирської в’язниці. Тим часом значно пом’як
шили режим.
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— Ти, Левку, застав кінець того м’якого періоду і початок нового 
закручування гайок, — зауважував Ярослав Кобилецький. — Менти 
не можуть нас не притискати, бо без цього вони не можуть пояснити 
своїм солдаткам і жінкам, чим наше життя, гірше від їхнього.

У тюрмі Лупиніс оголосив голодовку протесту. І його годували 
примусово. Примусове харчування — це таке, щоб не помер. Знаєш, 
як його роблять?

— Ні, не знаю, — кажу.
— Ну то я розповім. Людину, яка голодує, переселяють в окре

му камеру від тих, хто їдять. Відселення робили переважно після 
трьох днів голодування, але загалом начальство орієнтувалося на 
зміст заяви та характер в ’язня і відокремити могли раніше.

Одне слово, до камери, де сидить голодний, як я зрозумів зі 
слів Ярослава Кобилецького, на початку менти регулярно заносять 
їжу і ставлять на тумбочку. Вранці, в обході в ’язниці — прийнятті 
новою зміною варти — бере участь і медична сестра чи чергова 
лікарка тюрми. Вона має обов’язок схиляти в’язня припинити го
лодовку. На якийсь день голодування — як правило, на п’ятий, 
сьомий, врешті десятий — до камери заходить лікарка з двома мен- 
тамн. Менти садять в’язня на стільця чи в крісло, завертають руки 
назад і притискають до спинки сидіння так, щоб не зміг ворухнути
ся. У лікарки є такий інструмент, схожий на плоскогубці — з мета
левими губками: коли стискати ручки, то вони розходяться врізнобіч. 
Вона з силою вводить кінці плоскогубців у рот в’язня і стискає 
ручки. Утримати рот закритим практично неможливо, бо ручки цих 
плоскогубців порівняно довгі, і в лікарки достатньо сили, щоб 
відірвати в’язневі губи від того місця, де вони приростають до кісток. 
Коли їй вдається розкрити йому рота на 1-1,5 сантиметра, про
стромлює між зубів шланга і заганяє його аж до шлунка людини. 
Потім у верхній кінець шланга встромляє великого шприца з півлітро
вою колбою. Колба скляна, тож в ’язень бачить сиву (мало б бути 
біле молоко) бурду, яку вона і заправляє йому в шлунок. Смаку 
бурди — на щастя чи на біду — в’язень, звісно, не відчуває.

Коли починають годувати примусово, то, зазвичай, їжі до каме
ри вже не заносять.

Процедура не з приємних.
— Я тобі розповів схему. А тепер уяви, що в’язень борюкається

і не дається, щоб його годували, то розлючені менти так його скручу



ють, що в бідолахи аж суглоби тріщать. А як прикинути, що лікар
ка — садистка, готова справді порвати і ясна і губи в’язневі...

Так ось Лупиніс, зі слів Ярослава, у Володимирській в’язниці 
оголосив голодовку протесту, і його годували силою, як і належить 
один раз на добу, вони, злі на націоналістів, заливали йому не 
справжнє молоко з відповідними вітамінізованими додатками, а 
бозна-що. Він виявився стійкий. Одначе йому відняло ноги. Термін 
тюремного ув’язнення закінчився, але позаяк він не міг ходити, 
влада повезла його не до робочого концтабору, а в Барашевську 
лікарню — у третю зону.

Та хоробрий і стійкий Лупиніс навіть у Барашевому не зняв 
голодовки. Понад те — написав заяву до Москви, копію якої і 
привіз Герей. Герей просив Кравчука зібрати чоловік шість-сім своїх 
людей молодшого віку біля третього барака, з тим щоб ознайомити 
їх з тим листом.

Як хотів Герей, так Кравчук і вчинив — покликав мене, Віруна, 
Шинкарука, Ткачука, Тихого, Кобилецького і Марусяка, тих, хто
о цій порі не був на роботі і кого вдалося знайти нашвидкуруч.

Аркуші паперу стандартного розміру в клітинку були заповнені 
дрібним почерком майже на три сторінки. (Герею, слава Богу, вда
лося перевезти це велике послання через два труси!) Лупиніс док
ладно викладав звинувачення уряду СРСР в порушенні демократії, 
відсутності справжніх виборів, у безправності робітників і в фео
дальному становищі колгоспників, у брехливості партійного керів
ництва і т. д.

З усіх людей в Україні і в СРСР загалом він найбільше звинува
чував голову Ради Міністрів СРСР Косигіна і закінчував заяву 
ультиматумом: зняти з посади Косигіна! Свою вимогу підкріплює 
голодовкою і не припинить її доти, доки не здіймуть Косигіна з 
посади.

Просить в ’язнів сьомої зони підтримати його вимогу.
Герей закінчив читати і відійшов на п ’ять хвилин, щоб заховати 

заяву Лупиноса.
— Здорово виклав звинувачення, — відзначили одностайно.
— То, що, може, й ми оголосимо голодовку із солідарности із 

Лупиносом? — питає Герей.
— До рішучости треба, ще й голови, — промовив помірковано 

Тихий.



— Над нами в небі обертається місяць, — кажу я, — і освітлює 
цю прокляту Мордовію. Давайте оголосимо до місяця вимогу, щоб 
він не сходив над Мордовією. Можемо ми зупинити місяць? Не 
можемо, бо наші сили проти сили обертання місяця мізерно малі, 
просто дорівнюють нулю. Так сила Лупиноса чи одного, чи з допо
могою нас десятьох проти сили держави мізерно малі. Ото коли б 
до акції можна було б підключити 20000 політв’язнів — це була б 
зовсім інша справа!

— Яка там інша справа! — запально вигукнув Кравчук. — Кому
ністи повторили б те, що скоїли 1954 року в Джезказгані — і все!

— Тут, — продовжив я, — є ще один принципово важливий 
чинник: Лупиніс шантажує владу. Він заявляє владі: зніміть Коси- 
гіна, бо голодуватиму до самої своєї смерті! Жодна влада — ні 
комуністична, ні будь-яка інша, не може піддаватися шантажу в 
принципі. Бо коли б ціни життя одного політв’язня було б достат
ньо для усунення голови Ради Міністрів цілої великої імперії, тоді 
кожен з нас пішов би на смерть задля усунення одного керівника 
держави, а десятьох політв’язнів, либонь, було б достатньо для 
виведення України з-під влади Москви. Влада перестала б бути 
владою, коли б голодовкою однієї людини можна усувати міністрів, 
держава перестала б бути політичною організацією суспільства і 
настав би хаос.

— І все-таки мені подобається його рішучість, — каже Шинка-

— І мені теж! — в один голос заговорили Марусяк, Кобилець- 
кий, Ткачук.

— Давайте щось утнемо! — вигукнув Вірун.
— І мені подобається твердість Лупиноса, — кажу я. — І вель

ми приємно, що він не запобігає перед владою, а прокладає свій 
власний шлях. Жаль, що він недостатньо знає структуру держави, 
функції окремих органів та механіку їхньої взаємодії, об’єм, вагу 
та інерційність державної машини і тому ставить перед собою осо
бисто нездійсненні завдання. Він хоче одним ривком пересунути 
двісті кілограмів цегли. І надриває себе, замість того, щоб пересу
нути її по цеглині. Робімо свою справу, плануючи її на десятиріччя 
вперед. Уявіть собі, що його ноги відібрало назавжди і він ніколи 
не зможе ходити на своїх ногах через фантастичний ультиматум 
імперській владі! Треба йти на голодовку тривалу і будь-яку, але 
висувати вимоги, які влада може виконати.

рук.
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— Давайте йому напишемо, — запропонував Вірун, — щоб він 
припинив голодовку.

— Хай якось поверне до дії свої ноги, — сказав Ткачук.
— Думаю, — каже Кобилецький, — що можна зібрати в зоні 

трохи якоїсь такої їжі, наприклад меду, що могло б відновити робо
ту ніг.

— Давайте доручимо Тихому написати Лупиносу про наші дум
ки, скажемо, що він потрібен у дужому стані, — запропонував Ге
рей.

— І важливою справою, — додав я, — є підвищення теоретич
ного рівня, бо без знання історії і права не можна виробляти об
ґрунтовану стратегію боротьби.

— Пане Левку, ви хочете вишколом замінити боротьбу? — по
цікавився Герей.

— А яка ж тут боротьба? — заперечив Тихий. — Усі пристосу
валися й нічого для України не роблять.

— Між іншим, панове козаки, проблему вишколу слід обговори
ти окремо, а зараз пора вже йти, — зауважив Андрусяк.

— Так, так. Не забуваймо про час, — почули від Кравчука.
. — І про режим, — у тон сказав Андрусяк.



У КОНЦТАБОРІ УКРАЇНСЬКІ ДЕМОКРАТИ 
ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ НА НАЦІОНАЛІСТІВ, 

А РОСІЙСЬКІ — НА ШОВІНІСТІВ
Перед тим, як поставити перед собою завдання, необхідно вив

чити людей, умови, в яких вони діють, і я вивчав усіх політв’язнів, 
намагаючись максимально застосувати соціологічні методи. У роз
мовах з В. Юрківим, Ю. Литвином, І. Кічаком, О. Польовим, 
С. Віруном, С. Кравчуком та іншими освіченими людьми показу
вав переваги цих методів. Вони, як і інші політв’язні, вели спосте
реження і нагромаджували емпіричний (фактичний) матеріял. Хтось 
пробував робити узагальнення та висновки. Я активізував цю “дос
лідницьку” роботу і, створюючи певну класифікацію, примушував 
замислюватися ще й над змістом фактів, аби віднести людину до 
тієї чи іншої категорії, часто необхідно було більше різних знань. 
Позаяк закономірність виявляється у великому числі, то наближен
ня до істини тим більше, чим більше зібрано фактів, і, навпаки, що 
менше зібрано фактів, то і висновок буде менш науковий і ходити
ме між в’язнів як повір’я. Ось приклад такого повір’я: дружин за 
їхньою поведінкою після суду в ’язні поділяють на три категорії: 
звичайних, добрих, “дурних”. До суду всі дружини тримаються 
своїх чоловіків, тому згаданий поділ випадає на час після суду.

Звичайні чекають три роки і потім розлучаються.
Добрі чекають п’ять років і потім розлучаються.
“Дурні” чекають своїх чоловіків 25 років, тобто все життя.
Спостереження за групами політв’язнів показують, що еволюція 

політичного світогляду членів цих груп відбувається упродовж трьох 
років.

Українські групи політв’язнів прибувають до табору демократа
ми. За три роки перетворюються в націоналістів.

Російські групи прибувають до табору з демократичними ідеа
лами. За три роки вони стають шовіністами. І звільняються — за
хисниками імперії (найвідоміший приклад з XIX сторіччя — Дос- 
тоєвськнй, з нашого часу група Краснопевцева).

Спостереження за зміною емоційного ставлення політв’язнів до 
влади показують, що ненависть до влади зростає упродовж п’яти 
років. Після п’яти років вона вже не зростає. Так, наче душа — це 
посудина. За п’ять років її заповнили по вінця і далі вже скільки не 
лий, а об’єм не збільшується — усе повз вінця стікає кудись. Відбу-
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вається емоційне притуплення, воно впливає на мозок. Цікаво спо
стерігати за двома особами приблизно однакового інтелекту, але з 
різними термінами ув’язнення: один до п’яти років, а другий — 
більше. Перший у дискусіях використовує багато фактів із сучас
ного та минулого, проводить паралелі, посилається на висловлю
вання різних наукових авторитетів і не перестрибує окремих ланок 
в логічному ланцюзі. Він довгими логічними (і цікавими!) мірку
ваннями підводить слухача до висновку: комуністична влада — дес
потична і її необхідно побороти.

Другий у дискусіях лаконічніший. Усі розмірковування — це 
його минуле. Він все це давно знає. Логічні розмірковування йому 
здаються усім відомими, тому зайвими, нудними і непотрібними.
І він в ланцюзі своїх висловлювань випускає багато ланок, пере
стрибує через одну-дві і наближає слухачів до того ж висновку, що 
й перший, тільки знову ж формулює його стисліше й рішучіше: 
комуністична влада — людожерська і розчавити її необхідно обу
хом (либонь, атомною бомбою).

“Я ж не виняток, — думав я про себе. — І тієї еволюції, яку бачу 
в інших, зазнаю й сам. Як у рисах обличчя свого старого батька 
повинен я бачити риси власного обличчя, яким воно стане за 25 ро
ків, так емоційне отупіння вестиме мозок до втрати гнучкості! мірку
вань і спрощення висновків.”

Але коли я це розумію і чітко бачу себе в майбутньому після 
певної інтелектуальної еволюції (яку грубо можна назвати деграда
цією), то чи не можу запобігти розвитку бодай чогось із майбут
нього недоброго!

Коли б душа була в однині, запобігти, мабуть, не можна було б. 
Але душа існує в множині. Вона не тільки зазнає еволюції, а й наче 
збоку спостерігає за нею. На прикладах інших людей вона передба
чає міру своєї еволюції в якомусь доволі скресленому майбутньому 
відрізкові часу і спроможна давати оцінку тому рівневі власного 
змінного “Я ” . Принаймні коли не можна уникнути появі негатив
них рис, то бодай пом’якшити їх. Коли пам’ятати про існування 
своєї душі в часовому просторі між “до мене” і “після мене” і мати 
її перед зором не як “зараз” , а як проміжок, завдовжки в звичайну 
тривалість людського життя і бачити його все відразу від початку й 
до кінця, то можна внести істотні корективи щодо людини — цього 
творіння Божого, якщо ж їй дано відчувати й розуміти, що з нею 
відбувається, аналізувати і розуміти оте первинне відчуття і розу



міння, то, очевидячки, може включитися в ту тонку матерію, яку 
називаємо душею, через спілкування зі сферою думки, щось свідо
мо модифікувати до покращення взаємин з іншими людьми. Це 
було б ніщо інше, як спроба опиратися людській природі, але ж 
людська природа — не шаблон, а доволі широкий діяпазон варі- 
янтів людських здібностей, а отже, закономірно припустити: те, що 
неможливе для людини як середньої величини поняття людської 
природи, те можливе для окремих осіб з досконалішими здібностя
ми. Шлях до самоудосконалення майже безмежний.

Ще один варіянт емоційної еволюції політв’язнів — людиноне
нависництво. До нього людина йде крок за кроком. Спочатку нена
видить владу, потім і табірну адміністрацію, далі зосереджує увагу 
на тих, через кого безпосередньо потрапила до рук КДБ, потім до 
окремих в’язнів, що колись наступили на п’ятку. Кількість тих, 
кого людина не просто недолюблює, а люто ненавидить, поступово 
збільшується, а людей, з ким може нормально спілкуватися, змен
шується, тематика розмов — звужується. І окрім балачок про недо- 
лікн й погані риси людей, інших немає. Вони незадоволені і злі на 
весь білий світ і звинувачують усіх; переконані, що чесних і поряд
них людей немає загалом і мотиви поведінки кожного корисливі, 
ниці, злі. Як правило, це люди похилого віку і без родин. Втратив
ши родичів, вони не знайшли втіхи в служінні ідеї чи своєму ближ
ньому, життя для них втратило привабливість, і вони знайшли ду
ховний притулок у середовищі таких же людиноненависників, що й 
самі. А гурт однакових ще більше культивує цей настрій.

У викінченій стадії таких людей одиниці, і слава Богу, бо їх 
можна просто обходити. Складніше з явищем, про яке я говорив 
вище — поступове емоційне отупіння.

Англійський письменник і літературний критик Оскар Уайльд 
казав, що серце людини для того і є, щоб його розбивати. Тюрма не 
розбиває серце, вона робить його кам’яним. Справді, спробуйте 
співчувати горю іншого, коли його горе незрівнянно менше від того, 
якого ви вже зазнавали і не один-два рази, а сотню разів. Горе 
іншої людини супроти вашого здається таким дрібним, що не за
слуговує серйозної уваги, тому і не заслуговує на співчуття. Люди 
навколо нас — це звичайні нормальні люди з нормальним розумін
ням величини лиха й нещастя і з нормальним співчуттям іншій лю
дині. Це ви ненормальні, це у вас рівень поняття величини людсь-
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кого горя опущений тюрмою на десять щаблів нижче від нормаль
ного. Тому з погляду нормальних людей, ви є людина безсердечна, 
бездушна, з кам’яним серцем. І це правда! Як не опуститися до 
рівня тої нечутливости? Як не впустити в свою душу цю правду?

Перший великий поділ усіх український в’язнів — це поділ на 
поліцаїв, що в роки німецької окупації служили в німецькій поліції, 
та не поліцаїв.

Другий поділ усіх українців-в’язнів — на політично чесних і 
сексотів.

У першій класифікації не поліцаї ділилися на націоналістів, ан- 
тирадянщиків, антикомуністів та інших. Націоналістів було при
близно половина концтабору. Це ті, що воювали проти окупантів 
під проводом ОУН в УПА, теренових боївках і окремих групах, 
підпільних організаціях та окремі особи, що боролися за неза
лежність України, і ті політв’язні, що до ув’язнення були демокра
тами, а в зонах стали націоналістами.

Антирадянщиків (антикомуністів) в кінці 50-х і на початку 60-х 
років небагато. З роками пропорція змінюється на користь цієї ка
тегорії. До них належали групи й окремі особи з Наддніпрянщини 
та російські так звані демократи (з 70-х років їх починають назива
ти дисидентами). Сюди ж належали окремі групи й особи з інших 
колоній імперії з демократичними ідеалами.

Категорію інших складали люди, яких засудили були за релігійні 
переконання, спробу втечі за кордон, шпигунство та диверсії. Сюди 
ж належала група в ’язнів, що потрапила в політичну з криміналь
ної зони. Політичні історії цих людей в основному подібні й вельми 
прості: на кримінальній зоні програвся в карти і мусив платити 
життям або, наприклад, своїми яйцями. Не хотілося помирати, не 
хотілося яйця відрубувати і тоді непомітно брав свою торбинку і 
тікав на вахту з криком “убивають”! Його садили в карцер. Він кар
цер розписував гаслами: “Смерть комуністам!”, “Раб КПРС!”, 
“СРСР — велика тюрма!” тощо. Або просив папір і олівець для пи
сання пояснення. Йому це давали і тоді заповнював аркуш примітив
ною грубою антирадянщиною, і просовував аркуш крізь щілку з ка
мери назовні. Менти, обходячи вогневу смугу та перевіряючи вікна 
6УРУ» виявляли листівку долі під вікном і передавали уповноважено
му КДБ. Той створював справу, суд засуджував за антирадянську 
пропаганду й агітацію, і МВС завозила його в політичну зону —



надійне місце захисту від помсти за порушення кримінальної “ети
ки”. Очевидячки, всі вони дали письмове зобов’язання чекістові 
слідкувати за політичними в’язнями і доносити, але були дуже за
нурені в свій кримінальний спосіб мислення і життя, мало заважали 
політичним і жили своїм замкнутим відокремленим гуртом. Кадебіст 
їх час від часу активізував. Активізація ця швидко вщухала, і вони 
знову поверталися до свого звичного життя. Боялися повернення в 
кримінальний табір, тому при нагоді викрикували чекістові антико
муністичні гасла та лаяли ментів московським матюччям.

Зорієнтувавшись в структурі українських політв’язнів, я став 
розпитувати старих в’язнів — Шинкарука, Кравчука, Ільчука, 
Польового та інших, чи бувала в минулому якась система обміну 
знаннями?

До пошуків якоїсь упорядкованости штовхала одна обставина: 
кожний повстанець хотів не просто особисто познайомитися зі мною — 
це відбулося упродовж двох-трьох місяців від мого приїзду в зо
ну, а претендував на тривалу бесіду і про політику, і про свою справу, 
і про все на світі, коли я відмовляв, то ремствували і звинувачували 
в погорді до простих стрільців. Я ж не гордував. Навпаки, роз
повіді стрільців вважав за важливе первинне джерело інформації 
для вивчення повстанського руху, але не хотів іти шляхом стихій
ного нагромадження цієї інформації, а вирішив діяти системно, це 
передбачало вивчення українського національно-визвольного руху 
знизу (як його розуміють прості повстанці) і зверху (як його уяв
ляють ті, хто керував повстанцями). Системність передбачає не
обхідність вивчення руху по горизонталі — як рух проявлявся в 
різних областях.

Від поліцаїв-українців також не можна було відмахнутися про
стою фразою “прислужники фашистів” , бо, мовляв, служили 
німецькій поліції. Цих людей було чимало, не всі були примітивні і 
не всіх повело до німців почуття помсти комуністам за особисті 
кривди. Отже, не довіряючи їм, усе-таки слід уважніше поставити
ся до мотивів переходу на службу до німців.

Далі необхідно вивчати особливості національно-визвольних рухів 
в Естонії, Латвії, Литві, Білорусії, Вірменії, Грузії. Треба уважно 
приглянутися до молодих українських, російських, татарських та 
інших антирадянщиків, яких достатньо зібрала Москва у Мордо
вію.
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Я поставив собі за мету молодих повстанців підносити до рівня 
провідників. Термін ув’язнення необхідно використати для інтен
сивного вишколення, щоб після звільнення повстанці були спро
можні організовувати політичних новобранців до продовження бо
ротьби. Це завдання потребувало проведення індивідуальних бесід 
з багатьма націоналістами молодшого покоління, аби виділити 
найбільш підходящих, що вимагало певного часу.

Щоб зменшити хаотичність і внести найбільше організованости, 
необхідно було обговорити з людьми систему цієї роботи й освіти, і я 
попросив Віруна і Кравчука зорганізувати чоловік сім-вісім для роз
мови. Вони зібрали гурт біля табірної стаціонарної лікарні, і я звер
нувся з питанням, чи у минулому була якась практика передачі знань.

— Бувало, — каже Польовий, — у різний час різне. У після
воєнні роки до 1953-1954 року в концтаборах не було паперу і було 
лишень кілька олівців на всю зону. І листи додому писали на па
пері з мішків з-під цементу. Люди вимирали, як мухи. Не до на
вчання було, але й тоді українці сходились, бувало, навколо вчених 
і слухали розповіді з історії.

— Розповідали і ділилися знаннями, наприклад, Володимир 
Юрків і Ігор Кічак, — каже Ярема. —Вони багато робили для 
поширення історичних знань. Юрків, наприклад, знає напам’ять 
ухвали третього Великого збору ОУН.

— О, я це вже знаю, він мені розповідав! — підтвердив я.
— Так ось, — продовжив Польовий, — серед наших в’язнів вче

них було мало, проте вони все-таки були. Наприклад, київські істо
рики Антонович та Логвин. Антонович — це нібито син славнозвіс
ного історика Володимира Антоновича. Він прекрасно знав історію. 
Його голова вміщала величезну кількість історичної інформації. За
писів жодних не мав — не дозволяли менти, так він і без записів 
добре обходився. Коли вже дозволили папір і зошити, то надикту- 
вав кілька зошитів, і в ’язні записали. Ми переписували і зберігали 
по кілька примірників. Менти час від часу знаходили і забирали, але 
ми встигали знову переписати і заховати. У нашій зоні один при
мірник є й тепер. Чекісти за нього не судять, бо Антонович уникав 
фраз, які мали б у собі пряму антирадянську пропаганду. Був непо
сидющий та завзятий націоналіст, і чекісти його вбили.

Історик Логвин за німців був у Київській міській раді. Вона була 
підпорядкована німцям і допомагала їм урядувати міським кому
нальним господарством.



— Це той, якому ви оголосили бойкот за зраду?
— Так, той. Зрадив він тепер, а 15 років за всяких умов і в різних 

таборах сумлінно і з бажанням викладав повстанцям історію.
Саме ці два вчених історики дали знання молодим бандерівцям, 

таким, скажімо, як Ігор Кічак, що понесли історичне знання далі і 
розширили табірну освіту.

— Знаєте, — продовжую знову, — початок системи вже вста
новлено: домовився кожного вівторка, коли працюватиму у першу 
зміну, зустрічатися після роботи з литовцями. Наразі Альгіс Пет- 
раускас познайомив мене з їхнім бібліотекарем, і він перекладає 
мені їхню книжку “Мова і нація”.

Середу і четвер зустрічаюся з нашими хлопцями. Решта днів — 
залежно від ситуації. А в робочій зоні стараюся говорити з естонця
ми та латвійцями. Треба б домовитися про наші зустрічі.

— Пропоную, — каже Кравчук, — зустрічатися кожної неділі в 
альтанці. Там нормально може сісти чоловік вісім. Треба буде 
більше — якось помістимося. Хоча не кожен зможе постійно ходи
ти, кількість щоразу мінятиметься. Та й членство ж не фіксоване, 
відвідування вільне, і у ментів складатиметься враження як про 
стихійні неорганізовані зустрічі.

— Справді, як з ментами? Як вони поставляться до цих зборів?
— Треба вигадати, — зауважує Вірун, — якийсь громовідвід.
— Левку! — звернувся Ільчук до мене. — Ти куштував справж

ню мамалигу?
— Ні, не коштував.
— Так ось Середа Дмитро отримав передачу, і в ній — добрі 

кукурудзяні крупи. Він дасть, і ми зваримо справжню мамалигу.
— Кажеш крупи, а хіба мамалигу варять не з борошна?
— З борошна — це не справжня мамалига. Справжню варять з 

дрібнесеньких кукурудзяних круп, скажімо, з кукурудзяної манки.
— Чудова ідея! — підхопив Євген Пришляк. — Якщо прийдуть 

менти до альтанки, скажемо, що святкуємо мамалигою чийсь день 
народження. І можемо провести в дискусії час аж до обіду.

У результаті обговорення вирішили збиратися освіченим гуртом 
щонеділі до обіду для обговорення міжнародних подій, становища 
в СРСР і Україні та перспектив і методів боротьби. Результати цих 
обговорень нести до політв’язнів у порядку обміну інформацією.

Вирішили передплатити всі українські і основні союзні журна
ли. Розподілили, хто який журнал передплатить. Кожен перед-
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платник читає свій журнал, виділяє те, що варто іншим прочитати 
і пускає його по колу з рук у руки. При цьому виділяє, які слід 
читати всім, а які — теоретикам.

На зустрічі запрошували вищих провідників української грома
ди зони. Щоб менше ними ризикувати, запрошували їх по-одному 
або навіть не кожної неділі.

Система ця більш-менш добре працювала 1962, 1963, 1964 роки. 
За ці роки я прийшов до висновку, що завдання з кожного стрільця 
зробити полковника — нереальне. Спостереження за результатами 
своєї трирічної просвітянської праці переконало, що зовсім за не
численними винятками стрільці залишаються на своєму рівні. І тоді 
згадав Клаузевіца, який підкреслював психологічну обмеженість 
діяпазону здібностей: чудовий ройовий може бути нікудишнім со
тенним і, навпаки, чудовий сотенний може бути нікудишнім ройо
вим.

1965 року я по-новому сформував своє завдання: створити 
підпільну мережу в східних областях України. З послідовних твер
дих націоналістів виділяти тих, хто не втомився і справді має енер
гію продовжувати боротьбу. Проводити з ними організаційні бе
сіди, домовлятися про продовження боротьби і спрямовувати їх в 
різні області України. Спробувати повторити приблизно те, що 
Центральний провід ОУН зробив 1943 року: з надійних людей, що 
вже засвітилися і таким чином не годилися для підпільної боротьби 
в західних областях, створив підпільну мережу у східних областях 
України. їхнім завданням було: поселитися в Східній Україні, нічим 
не виявляти свою сутність, вжитися в місцеве середовище і чекати 
сигналу Проводу ОУН до дії і бути готовим до виконання бойових 
завдань.



“КАРПАТИ З  ЛИСИНАМИ”

(Іван Станіслав)
— Пане Левку, ви куди йдете? — наздоганяючи мене, питає 

Затварський.
— Хочу побалакати з Іваном Станіславом. Пригадуєте, його 

привезли з півроку тому.
— Хто це: такий високий закарпатець?
— Авжеж. Ходімо вдвох.
— Ей, ви, куди розігналися? — гукнули до нас Гордійчук і 

Кіпіш.
— Ідемо вперед. Якщо не хочете стояти на місці, то ходімо з 

нами.
Вони наздогнали нас.
— То ви щось маєте на меті чи вийшли на прогулянку? — питає 

Кіпиш.
— Хочемо, — кажу я, — внтягнути з барака Івана Станіслава, 

щоб побалакати. Ходімте разом.
— Ходімте, — відповіли.
Станіслав був у бараці. На пропозицію погодився залюбки, і ми 

всі п’ятеро пішли в кінець житлової зони, зайшли за високий склад 
дров, що навпроти лазні, і вмостилися так, щоб не було видно з 
зони.

— Думаєте, нас тут не побачать? — оглядаючись, питає Станіслав.
— Ну, як не побачать? Нечиста сила може в будь-який момент 

наслати сюди мента. А по-друге, скільки метрів до тої вартової вежі 
в кутку зони — метрів сорок? А може, вартовий нас перепише чи 
телефоном повідомить черговому офіцеру, бозна. Тобто жодних 
гарантій, жодної конспірації.

— Жаль. Може б ми могли десь краще сховатися? — питає 
Станіслав.

— Навряд чи знайдемо краще місце. Та біс з ними, ментами, не 
звертаймо на них уваги.

— Пане Левку, ви так поводитеся, наче вам однаково, чи бути 
тут, чи загриміти до Володимирського централу.

— Ну, до того, пане Йване, ще вельми далеко. Ні на чому сер
йозному мене ще не зловили, а сексотівських доносів про націоналіс
тичні розмови все-таки недостатньо.
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— Якщо капітан Литвин вирішить заховати в тюрму, він знайде, 
як оформити справу, — зауважив Кіпіш.

— Із тих реплік, якими я обмінювався при двох випадкових 
зустрічах з Литвином у робочій зоні, я зрозумів, що наразі тюрма 
мені не загрожує.

— І все-таки, пане Левку, будьте обережніші, — просить Ста
ніслав.

— Гаразд, пане Йване, годі про це. Краще скажіть, як це ви у 
Москві зуміли дожитися до звинувачення в українському буржуаз
ному націоналізмі?

— Я закінчив лісотехнічний інститут. Мене цікавила переробка 
деревини. Проходив практику на величезному Котлаському папе
ровому комбінаті. Директор комбінату полтавський українець Гри
ценко дав мені в гуртожитку окрему кімнату і добре забезпечив моє 
життя. Водив по комбінату, розповідав про роботу різних техноло
гічних ліній і казав інженерам, щоб підготували з мене доброго 
фахівця. Часто запрошував до свого кабінету і просив мене розпо
відати йому про новини з України, про Закарпаття. Я стримувався, 
бо він був мені начальник, від нього залежала характеристика, а 
від характеристики залежало, чи приймуть мене у Москві до аспі
рантури, проте з кожним тижнем мого знайомства з ним він все 
більше говорив про Україну сам. І скоро я відчув глибоку-прегли- 
боку любов цієї літньої людини до України. Як після закінчення 
інституту його спрямували на роботу в Росію, так ось уже понад 
двадцять років він їздить і працює на різних підприємствах. Його 
відірвали від України, але не відірвали від українського духу. Він 
ловив крихти знань з історії України, в його бібліотеці було все, що 
можна було дістати про Україну, в тому числі, кілька збірників 
пісень. Він запрошував мене додому. Його дружина-українка при
гощала добрим борщем, варениками, дерунами. Після чарки про
сив дружину заспівати якусь українську пісню. І якщо я не знав, 
він давав мені пісенника і казав переписувати. Згадував тиху спо
кійну річку-притоку Ворскли, теплі літні ночі з високими зорями 
та широким чумацьким шляхом і заводив:

Ніч яка місячна, зоряна ясная,
Боже, хоч голки збирай.

Вийди коханая, працею зморена 
Хоч на хвилиноньку в гай.



Потім, бувало, різко повернеться до мене з гострим питанням: 
“Чого я тут? Іване, скажи, чого я тут? Чого не в рідному краї? Чого 
в цій холодній чужій Московщині? Чого кращі свої літа я віддаю 
цій лютій мачусі, а не рідній неньці-Україні?!” Його губи затрясли
ся, і він ледве не заплакав. Мабуть, коли ставив ці питання самому 
собі без мене, свідка, то не стримувався і вибухав потоками сліз. 
Справді, чому не вирвався з Московщини до рідного краю?

О, це треба було робити змолоду, коли не жонатий, коли в одну 
валізку можеш скласти всі пожитки і їхати будь-куди. А коли змо
лоду не відважився рубанути з плеча всі прив’язаності і поїхати 
куди душа хоче, а не посилає зовнішня сила, то потім, завівши 
сім’ю, на такий різкий крок важко зважитися.

Фактично цей полтавець перший зачепив у душі струну, яка 
пробудила почуття, що поступово ставало сильнішим, наповнюючи 
й заполонюючи душу любов’ю до України.

Я часом з жахом думаю, що було б зі мною, якби я не зустрінув 
цього чоловіка і в душі моїй не пробудилась би оця любов? Далебі 
був бн нерозквітлою квіткою, був би наче чоловік, що ніколи не 
пізнав жінку, був би людиною лишень наполовину. Він перевернув 
усі мої поняття і дав життю новий сенс. І я дякуватиму йому до 
останку днів своїх, незалежно від того, що зі мною станеться.

По закінченні практики пан Гриценко написав Іванові Станісла
ву, як той мені розповів, добру характеристику, з якою він поїхав 
до Москви і вступив до аспірантури. Жив у гуртожитку. У кімнаті 
їх було троє: один кацап з Московської области на прізвище Матрьош- 
кін і ще один — Квасоля з Брянської области, з тих українців 
колишнього Стародубського полку Гетьманщини, яких москалі зру
сифікували. Він не знав історії і називав себе “руським”. Кожен з 
них вивчав відповідні предмети і по-своєму працював над дисерта
цією, але коли бували разом у кімнаті, то обговорювали різні по
літичні події. Іван поступово все активніше відстоював українство: 
багатство української мови, перевагу українських пісень над ка
цапськими, вищу культурність українських простих людей. Іван 
доводив, що власне українці — освічені люди — у XVIII сторіччі 
витягнули москалів з глухих боліт і лісів і підняли до рівня євро
пейської цивілізації. Ці дискусії були не вельми часті і тому не 
руйнували коректні ділові взаємини між студентами. А потім ста
лася подія, яка все зіпсувала.



Працюючи в архіві Міністерства лісового господарства, Іван 
Станіслав натрапив на цікавий документ — звіт спеціяльної дер
жавної комісії, що вивчала стан лісового господарства в українсь
ких Карпатах. Це були три папки документів, обстежень, доповід
них та висновків.

З цих документів він довідався, що 1950 року в уряді в час 
обговорення методів боротьби з ОУН і УПА висунули ідею змен
шити лісовий покрив Карпат, аби погіршити захисні можливості 
українських повстанців і полегшити війну з ними.

На основі такої політичної ідеї розробили план вирубки лісів на 
схилах Карпатських гір. Кілька років ліс із Карпат вивозили, куди 
хотіли, навіть шахтарям Донбасу (Доти шахти забезпечували лісо- 
матеріялом з брянських лісів).

Позаяк весь ліс Карпат вирізати швидко неможливо і через війну 
з УПА, і через величезний об’єм праці, то схили гір розбили на 
смуги й вирізали смугами зверху вниз. Схили Карпат стали як зеб
ри: смуга лісу — смуга лиса, смуга лісу — смуга лиса... Розкраяв
ши так українські терени, москалі створили для зручні умови для 
війни проти повстанців, бо легше стало спостерігати і легше оточу
вати повстанські загони.

Думаючи про війну, москалі не зважили на інші наслідки ого
лення Карпат. А далі сталося таке. Коли вирубали ліси, дощі поча
ли змивати гумус, що був нагромадився за мільйони років, і стали 
оголювати камінні схили наших гір.

Станом на 1954 рік ЗО млн гектарів оголених Карпат перетвори
лися в мертві поверхні, на яких ніщо рости не могло, як ніщо не 
росте на голих гранітних горах Кавказу. Це при тому, що 1954 року 
совітський уряд хвалився на весь світ, що в північному Казахстані 
освоїв ЗО млн гектарів цілинних земель. Отож, на сході в безмеж
них рівнинах і незаселених степах Москва освоїла ЗО млн гектарів, 
а на заході перетворила ЗО млн гектарів лісів у безплідні кам’яні 
поверхні!

Доповідь державної комісії про такі наслідки вирубування лісів 
у Карпатах засекретили і Станіславу дали її під розписку про не- 
розголошення. Івана доповідь так вразила, що в черговій розмові в 
кімнаті зі своїми пожильцями він перехопив через край. Матрьошкін 
відчув особисту ненависть до нього (вона стала взаємною) і він 
написав до КДБ донос. Іван не знав про його донос, але відчував, 
що наговорив зайвого і почав стримуватися, можна сказати, замк



нувся. Чекісти встановили особливий нагляд, але він не давав про
ти себе нових фактів. Час минав. Ішов третій рік навчання. Набли
жався час захисту дисертації. Чекісти не хотіли, щоб Станіслав 
став кандидатом наук і за два місяці до захисту дисертації заареш
тували. З матеріалів попереднього слідства він і довідався про до
нос Матрьошкіна. На суді той зі злістю переповідав усі Іванові 
слова, що обтяжували його вину. Значною мірою на строк ув’яз
нення Станіслава позитивно вплинув той факт, що за останні півро
ку чи й більше Матрьошкін не міг пригадати жодного Іванового 
націоналістичного висловлювання.

Квасоля повівся порядно: сам не навів жодного Іванового ви
словлювання і тільки підтверджував слова Матрьошкіна. І то ка
зав, що точно сам не пам’ятає, але якщо Матрьошкін так каже, то, 
мабуть, так і було. Стати прямо на мій захист і заперечувати свідчен
ня Матрьошкіна він не міг, бо не дали б і йому захистити дисерта
цію.

— Мене засудили до чотирьох років концтаборів. Це зруйнува
ло весь план мого життя. Я планував після здобуття вченого ступе
ня кандидата лісотехнічних наук влаштуватися на викладацьку 
працю в Ужгородському університеті чи в Івано-Франківському 
інституті і там разом з наукою передавати студентам любов до Ук
раїни, а опинився ось тут між вами. Думаю, що я діяв необачно. 
Було б обережніше, то, може, більше б зробив.

— Обережних в Україні багато, — кажу. — Україні бракує 
необережних. Таких, що владі дулю показують у кишені, хоч греб
лю гати, а ось таких, що відважуються кинути їй у вічі правду, 
мало.

— Пане Йване, а ви не пробували зв’язатися з Квасолею? — 
запитав Затварський.

— Звідси, з табору?
— Так, звідси. Листом.
— Ні, не пробував. Думаю, що мій лист не приніс би йому радо

сти. А з іншого боку, як би оцінив капітан Литвин спробу встанови
ти зв’язок з кандидатом наук — моїм колишнім пожильцем? По- 
перше, подумав би, що він мій однодумець, по-друге, що я не відмо
вився від наміру продовжувати поширювати націоналістичні дум
ки. Чи мені це потрібно?

— А коли б була можливість відправити лист поза цензурою, ви 
б відправили його Квасолі? — запитав Гордійчук.

484



— Ні, не відправив би. Квасоля не був моїм однодумцем. Він 
був об’єктом мого патріотичного виховання, але я не встиг підняти 
його до українського патріотичного рівня. Він уважно слухав, йому 
подобались мої слова, бо я ніби відкривав йому двері в новий світ, 
але попередній ідейний вантаж був дуже великий і до нашого роз
ставання він не встиг від нього звільнитися.

— Пане Левку, ви та ваші найближчі друзі не пропускаєте наго
ди висловити свої самостійницькі думки і доводити навіть вільно
найманим робітникам і службовцям заводу право України на неза
лежність. Не думаю, що це розумно. Гадаю, краще тримати свої 
думки при собі, — припустив Станіслав.

— І чекісти подумають, що ви відмовилися від антисовітських 
думок? — контраргументом відповів за мене Кіпіш.

— У цьому вони будуть сумніватися, але їх задовольнятиме, що 
ви їх не поширюєте, — провадив Іван.

— Так, що таке людина: це те, що вона думає у своїй голові, чи 
те, що вона каже і робить назовні? — запитую його.

— Усьому свій час, — відповів Станіслав.
— Ні, це залежить від людини: один діє, інший мріє, — твердо 

сказав Затварський.
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БУДНІ ЗОНИ
1. Карні взяли кров у білого кота

Навпроти літньої сцени були довгі ряди лавок з нешироких со
снових дощок, що їх поприбивали до вкопаних стовпчиків. Аби на 
меншій площі розсадити більше в’язнів, то ряд від ряду розмістили 
близькувато, що для людей трохи вищих за середній зріст створюва
ло певні незручності. Ті потроху бурчали то на в’язнів, що самі ж і 
робили ці лавки, то на мента, який командував роботою. Та попри 
все, це було одне із зручних місць для зустрічей. Під дерев’яною 
сценою з невеликим дощатим навісом, що підносилася на півтора 
метра від землі, місце облюбували собі карні злочинці. За ними без 
суперечок визнали це місце, бо з політичних ніхто не хотів залазити 
під поміст. А карні організували собі там життя в позаробочий час. 
Там вони грали в карти, пили чефір і споживали якісь наркотики. 
Наркотиків як таких у зоні не було, то вони випрошували у санчас
тині якісь пігулки і з них щось собі варили. Одного разу вони взяли 
кров у найбільшого білого кота. Цей кіт був дуже спритний. Він 
лазив попід бараками і ловив мишей. Був гладкий, красивий, і всі 
його любили. Карні злочинці зловили його, витягнули кров і запус
тили собі у вени. Мабуть, не збиралися вбивати, бо ж відпустили 
живим. І кіт поповз по зоні. Задні лапи не працюють, і вся задня 
половина тіла лежить долі, а передніми ледь-ледь перебирає і повзе 
вперед. Морду трохи підніме, подивиться поперед себе, а погляд 
такий сумний-сумний, опустить голову і знову з останніх сил пере
ставить передні лапи на кілька кроків вперед. Дмитро Гордійчук 
побачив муки кота, взяв на руки, підніс до барака, щоб чимось наго
дувати. Кіт не хотів ні хліба, ні молока і невдовзі здох. Гордійчук 
ще з кількома нашими пішли до кримінальних, накричали на них і 
попередили, що поб’ють, якщо вони повторять таке кровопивство.

Одного ясного дня у кінці довгих лавок зібралася група моло
дих українців і гучно обговорювали наболіле. Ми з Віруном підійшли 
до гурту, хто так-сяк сидів на лавках, а хтось стояв. Один з наймо
лодших в’язнів, чи таки наймолодший — Петро Коваленко, розма
хуючи руками, майже кричав: “Ви нічого не робите для продов
ження боротьби за демократію! Навіщо бралися, якщо не хочете її 
продовжувати? Що змінило вас? Чому ви стали такі пасивні? Мен
ти поступово забрали у вас цивільний одяг і загнали в нікчемне 
зеківське лахміття, яке влітку соромно на себе вдягти, а взимку



зовсім не гріє, посадили на ніщимну бурду, до магазину завозять, 
як на сміх, зубні щітки й зубний порошок і ніяких харчів. Підкида
ють по півкілограма цукру старим поліцаям за перевиконання норм 
виробітку та за допомогу ментам у стеженні за нами, а ви дивитеся 
на все це і мовчите! Соромно за вас! Необхідно негайно організову
вати загальний страйк.

— Що ти конкретно пропонуєш робити? — перебив його Борис 
Здоровець з Харкова.

— Загальний страйк!
— Як ти думаєш його організувати? — питає Полозок.
— Я ще й півроку не відбув у зоні, то не всіх людей знаю. Ви тут 

довше. Ви краще знаєте і в ’язнів, і ментів, то ж маєте взятися за 
організацію, а я готовий бігати агітувати й допомагати.

— Ти хочеш кинутися в воду, не спитавши броду, — застеріг 
його Савченко.

— Для страйку, — втручаюся я в дискурс молодих, — завжди 
спочатку створювали страйковий комітет, що брався за вироблення 
вимог до влади та організовував людей.

Розгорілася палка дискусія. Вигукували навперебій:
— Важливо почати! — гарячкував Коваленко.
— Що почати? Ти кип’ятишся, не знати чого. Можеш, звісна річ, 

піти до кімнати чергового по зоні і плюнути лейтенанту чи старшині 
в пику, але від цього не зникнуть солдати з вартових веж і брама для 
виходу з зони не відчиниться, — доводив Струтинський.

— Як не знати, чого? Всі знають чого: менти затискають і затис
кають гайки, а ви, старі зеки, знай лиш між собою бурчите і рем
ствуєте, а на протест не відважуєтеся, — сперечався Коваленко.

— Та тут ми ніби всі готові до якоїсь акції протесту, але коли 
доходить до діла, то виявляється, що в одного скоро побачення, у 
другого скоро надійде право на пакунок, у третього ще щось і так 
виходить, що немає людей, які готові страйкувати, — розміркову
вав Площак.

— Між іншим, — зауважив Гайовий, — це зовсім не просто. 
Ось ми тутечки говоримо про якийсь страйк, а погляньте на себе — 
усі ми люди не першої величини в зоні серед українців. А є ж 
провідні постаті, від яких залежить справа, які вирішують у зоні...

Коваленко:
— Ну, то треба з ними побалакати і їх схилити.
— Розумієш, — знову втручаюся я, — старі зеки мають досвід. 

Вони уміють відчувати настрій всієї зони і настрій начальства. Вони



знають, коли атмосфера так розжарилася, що на страйк піде весь 
чесний контингент, а коли на страйк піде тільки якась десята части
на, то з такого страйку вийде пшик. Ясна річ, на пшик вони не 
підуть і інших не поведуть.

— Старі в’язні вже втомилися, то чого ж ми будемо на них 
орієнтуватися? — зауважив Коваленко.

— Ти так гучно кричиш про організацію страйку, а ти знаєш, що 
за самі ці розмови можна потрапити до буру? — запитав Гайовий.

Площак:
— Кричати по всій зоні не потрібно, але мусимо ж ми чинити 

опір загвинчуванню гайок.
— Проти кого ми боремося: проти табірних ментів чи проти кому

ністичної диктатури, тобто проти самої влади? — запитав Полозок.
— Я це вже чув, — обізвався Кобилецький. — Мовляв, що 

боротися проти табірних ментів, коли диктаторська комуністична 
влада не в них, а вище, в Москві. А я скажу, що влада суцільна: 
вона від низу до верху. І коли б не було оцих низових ментів, не 
було б і влади.

— Коваленко, — продовжив Герей, — більше правий, аніж не
правий. Є можливість вести боротьбу не проти всієї імперії, а про
ти тутешнього режиму, я за те, щоб ми не були дуже вже покірні 
перед ментами.

— Бачу, що в зоні люди поводять себе по-різному, — знову встряю 
я в дискусію молодих. — Одні не дуже виконують режим: після 
снгналу “до сну” ще півгодини гуляють по зоні, ховаючись від ментів, 
на сигнал “побудка” не поспішають вставати, а десять хвилин ле
жать і поволеньки ворушаться і потім встають, на сигнал “бригада, 
шикуйсь!” запізнюються до лави на п’ять хвилин і т. ін. Менти на 
них за це кричать, а вони у відповідь щось бурчать. Інші без запіз
нення виконують ці команди, але за всякої нагоди доводять офіце
рам несправедливість совітської влади. Перші час від часу потрапля
ють до буру, других до буру нізащо садити, зате їм не скорочують 
терміни ув’язнення, їх частіше позбавляють побачень, пакунків і став
лять на гіршу працю. З 1800 в’язнів листи двом сотням в’язнів читає 
сам чекіст, решту — цензор. Третя категорія в’язнів і не дискутує з 
офіцерами, і не порушує режим. Цих абсолютна більшість: всі по
ліцаї, власівці й чимало повстанців. Четверта категорія — уперті 
антикомуністи. Хтось із них це не приховує, хтось не демонструє, 
але в бесідах це виявляє й не хитрує, а говорить просто й різко. Вони



поводяться не однаково ще й тому, що по-різному бачать себе в житті 
на волі після звільнення з концтабору.

— Мені противні всякі глибокі міркування, коли замість боро
тися починають довго розповідати про боротьбу: замість діла — 
потік слів. І все-таки діло має бути обговорене, інакше не можна 
дійти згоди про спільні дії, — гарячкував Вірун.

— Правильно, Степане, — відпаровую, — бо та справа, яка в 
колі друзів здається всім однаково зрозумілою, потім, коли дохо
дить до діла, у головах кожного уявляється по-різному.

— Коли б було бажання боротися, легко знайдуться слова для 
порозуміння. Мене злить, що самого бажання боротися немає, — 
сказав Коваленко.

Полозок:
— Друже Коваленко, оці молоді політв’язні, що тут зібралися, 

не ті люди, від яких у зоні залежить рішення. Вирішують ті, хто 
має загальне провідницьке визнання.

— Повторіть мені, хто це, — поцікавився Коваленко.
— Горбовнй, Пришляк, Польовий, Грнцяк.
— А якщо вони не вирішать, щоб боротися, то що, й не бороти

ся? — допитувався Коваленко.
— Є провідники, прецінь, другого рівня, — пояснював Коби- 

лецький, — молодші. Вони визнані, так би мовити, не цілою зоною, 
а тільки частиною, але це сміливі й самовіддані націоналісти. Поча
ти акцію загальнотабірну вони не можуть, але акцію обмеженого 
масштабу спроможні.

— Чого ж вони не організовують страйк? Скільки ж можете 
терпіти загвинчування гайок?! — не міг заспокоїтись Коваленко.

О цій порі нагодився Іван Станіслав.
— Добрий день вам! — привітався, потискуючи кожному руку.
— Добридень! — відповіли гуртом.
— Левку, — звернувся Вірун до мене, — нам пора йти.
— Ходімо, — відповів я. — Поки що це тільки метушня одного 

Коваленка, метушня, для якої немає ні загальносоюзної, ні табір
ної підстави.

І ми покинули диспутантів, які розмовляли ще, мабуть, довго.
За всякої нагоди Коваленко все підштовхував до боротьби моло

дих політв’язнів. Він не хотів слухати їхніх закликів до здорового 
глузду. їхні аргументи на користь розсудливості! здавалися йому 
необгрунтованими, їхню стриманість сприймав за боягузтво і злив
ся. Так тривало, либонь, цілий рік. Потім замовк на кілька місяців,
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а далі наклав собі на голову велику купу й розмазав по морді, 
одягнув яскраву червону опаску на лівий рукав сірої зеківської кур
тки, задер морду вверх і демонстративно пішов по трапу вздовж 
стадіону, з викликом показуючи всім свій зрадливий перехід від 
ворогів до союзників влади.

Ось так! Термін у нього був невеликий, здається, три роки. Цьо
го виявилося досить, щоб згоріти й переродитися на слимака.

У робочій зоні між цехами, складами лісоматеріялу, між трапа
ми були смуги й клапті нормальної землі, і політв’язні-українці 
перекопали землю і посадили цибулю, редиску, помідори, огірки 
та іншу зелень. Навесні все це посходило, піднялося, зазеленіло й 
весело зацвіло. В'язні почали рвати пір’я цибулі й приправляти 
нищімну страву. Десь, либонь, у кінці червня після теплого нічного 
дощу грядки зазеленіли особливо яскраво. До того ж, хтось посіяв 
уздовж трапу дикий цикорій і він до живого килима різнобарв’я 
додав густі разки блакитних пелюсток. Ця різнобарвна природа 
немов знала, що ми в неволі, і нашу журбу хотіла розвіяти буянням 
живої краси.

Пройшла чутка, що концтабір має відвідати якийсь високий 
начальннк чи то з мордовської столиці Саранська, чи то з Москви. 
Начальник табору Коломитцев у супроводі заступника з політвн- 
ховної роботи підполковника Толбузова та двох старшин зробив 
обхід всієї житлової зони. Городина й квіти не знали, що треба 
ховатися від ного зору, і він їх завважив. Наказав знищити, щоб 
в’язні не збагачували вітамінами свою їжу. Із-за зони прийшло чо
тири менти з лопатами, привели коня з плугом. Перевернули всі 
грядки догори дном. А де плуг не досягав, там лопатами перекопа
ли, повирубували городину і замість зелені й квітів ці клапті землі 
засіріли вологим ґрунтом. Ми кричали на них: “Дикуни! Варвари! 
Ви навіть дикі квіти викорінюєте! Як не хочете, щоб до сушеної 
картоплі ми додали цибулі, то ж хоч дикі квіти залишіть!”

— Це вам, — відповідали, — не ботанічний сад, а колонія суво
рого режиму, мусите терпіти.

Терпіти треба було не тому, що не можна зменшити страждання, 
а тому, що політичних супротивників належить мучити — така по
літична філософія комуністичної імперії.

2. Грядки
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3. Самогубство Капітана Кіндратюкова

Якось майже одночасно у Яреми Ткачука, Мирона Площака, 
Миколи Юрчика, в мене і ще кількох відносно молодих українсь
ких політв’язнів впав кров’яний тиск і заболіла печінка. Лікар 
Кархут сказав, що тиск можна підняти кавою. У когось із в ’язнів 
ми розжилися кави, розкладаємо невеличкий вогонь біля трапа й 
нагріваємо воду. Підходить начальник третього загону капітан 
Кіндратюков і доброзичливо запитує:

— Що ви тут робите?
— Хочемо заварити каву.
— А що у вас кров’яний тиск упав?
— Так.
— І печінка заболіла?
— Так, щось захворіли.
— У мене, — кажу я, — досі ніколи в житті печінка не боліла. 

Я навіть не знав, де вона.
Інші так саме висловилися з цього приводу.
— І в усіх одночасно, — зауважив капітан. Це було не так пи

тання, як констатація факту.
— Так, по суті одночасно. Від чого б це?
— Мабуть, ви не спостережливі, — каже капітан. — Мені шко

да вас, молоді українці. Ви ж у центрі уваги служби, що слідкує за 
думками людей. Вони (кивнув головою у бік штабу адміністрації 
табору) не забувають про вас, а ви наче забуваєте про них. І ви ж 
не просто живете, а боретеся. Зло не може перемогти. Переможе 
справедливість. Та... — перервав раптом свою мову, — он вода 
закипіла, зі співчуттям і глибоким-глибоким сумом подивився на 
нас, простягнув кожному руку на прощання, повернувся і з ледь 
похиленою головою повільно пішов у бік виходу з зони.

Ми заварили каву, загасили вогонь і випили по півсклянки. 
Буквально за десять хвилин млявість і тиск у потилиці минулися і 
ми побадьорішали. Я вперше відчув, що таке вельми понижений 
тиск і що таке півсклянки кави у цьому разі! Хлопці повеселішали.

— Панове, — звернувся я до друзів, — ви давно знаєте капітана 
Кіндратюкова? Говорить такі дивні речі. Він завжди такий? Ви ж 
його вже давно знаєте, він часто так висловлюється? Мені здаєть
ся, що в його душі заговорило щось людське.

— Хтось казав, що він з української сім’ї Кондратюків, із засла
них у Сибір.



— В’язні з його загону казали, що він дуже рідко кого карає.
— Та прецінь, виконував же й виконує собачі обов’язки.
— Гаразд, — мовив я. — Поживемо — побачимо.
Всі розійшлись по своїх бараках.
Наступного дня зону охопила новина: капітан Кіндратюков по

кінчив життя самогубством. Казали, що в кишені знайшли записку, 
в якій написав, що більше не може брати участи у знищуванні ко
муністичною державою освічених і культурних людей, не може ди
витися на несправедливе знущання над невинними.

Ми знову зібралися з друзями й довго обговорювали подію, що 
сталася. Виявляється, і в людей з каральними погонами буває душа й 
совість. І ніхто не привернув увагу до вчорашніх слів капітана Кіндра- 
тюкова, що ми вельми неуважні і що наш стан влада розцінює не як 
відбування кари, а як боротьбу, отже, й діє щодо нас відповідно.

А чому боротьба?
А хоч би в тому, що з 1962 року ми з Віруном і Боровницьким 

склали добру скаргу з обґрунтуванням права націй на самовизна
чення і взялися методично її розсилати в обласні прокуратури, де
путатам Верховної Ради УРСР, в ЦК, редакціям центральних і 
республіканських газет і журналів. Тож мали б уважніше постави
тися до слів капітана Кіндратюкова.

У їдальні-клубі адміністрація концтабору організовувала куль
турно-масові заходи з перевиховання ворогів радянської влади. Із 
поліцаїв та інших в’язнів, що розкаялися, вона створила хор. Інші 
ж в’язні з цієї категорії займалися наочною агітацією: вони малю
вали плакати, гасла, графіки з цифрами про виконання завдань 
п’ятирічок тощо. Художники малювали членів політбюро ЦК КП^С. 
Усім цим щедро оздоблювали і житлову й робочу зони.

Це було примусовим нав’язуванням комуністичної ідеології на
ціоналістам, єговістам та іншим ідейним ворогам комуністичної влади 
і як таке суперечило принципам демократії і, зокрема, праву люди
ни на власний світогляд, але в умовах тотального панування кому
ністичної ідеології ніхто з владноможців навіть і не уявляв, щоб 
хтось мав право на інший світогляд. Нав’язування світогляду всім і 
кожному адміністрація вважала своїм незаперечним правом і тому 
густе оздоблення наочною агітацією обох зон не сприймала за ідео
логічний примус щодо політв’язнів.

4. Хор з ворогів радянської влади
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Від інших політв’язнів я знав, що зеківська художня само
діяльність — це садизм влади над старими поліцаями та власівця- 
ми, проте одного разу вирішив зайти до клубу-їдальні і особисто 
подивитися й послухати, що вони роблять на сцені.

Був це хор дідів різних національностей. Всі вони в час війни зі 
зброєю в руках воювали проти совітської влади, всі і в час війни 
ненавиділи комуністів і тепер ненавиділи не менше, а тут стояли на 
сцені і нерівними хриплими голосами на всю силу співали, а точ
ніше, кричали славу партії, хвалили соціялізм і великі досягнення 
будівників комунізму. їхнє реальне становище безправних по
літв’язнів і їхні слова, їхні справжні думки і зміст їхніх пісень 
настільки протилежні й несуголосні, що створювалося враження 
чогось зовсім нереального, якогось марева, загробного видива.

Як можете ви на сцені під яскравим освітленням намагатися пе
рекричати один одного, аби лукаво показати владі, що вже переста
ли бути її ворогами? Чи не порядніше було б мовчки змиритися з 
поразкою у боротьбі проти цієї влади? Принаймні зберегли б свою 
людську гідність. Жалюгідне видовище! Я встав з лавки й вийшов — 
не хотів бути свідком крайнього приниження в’язнів і такого ж 
крайнього садизму табірної адміністрації.

5. Букет з колючого дроту

Минуло пару місяців, і в’язнів закликали на зустріч з латвійсь
кою делегацією. Делегація мала більш-менш звичний склад: канди
дат наук Ризького університету, представник Ризької міської влади і 
робітник радіозаводу УЕР — передовик соціялістичного змагання. 
Ролі кожного стандартні: учений має теоретично довести неспро
можність латвійського буржуазного націоналізму, представник влади 
має говорити про демократичний характер міської влади, а пред
ставник робітничого класу буде стверджувати, що життєвий рівень 
совітських трудящих високий і латвійці живуть заможно.

Латвійці знали заздалегідь про приїзд до них своїх земляків і 
підготувалися до зустрічі. Зустріч була знаменита. Немов передчу
ваючи незвичність, до клубу-їдальні набилося повно людей. На 
сцені — великий стіл, покритий червоною тканиною. За столом лат
війська делегація. Перед ученим, що сидить за столом посередині, 
лежить чорна течка з якимись розумними паперами. Праворуч від 
нього представник влади, ліворуч — передовик соціялістичного зма
гання. Усі усміхнені — раді зустрічі з земляками. Збоку коло трибу-



ни стоїть замначальника з політвиховної роботі (ПВР) підполков
ник Толбузов. Він чекає, заки в’язні заповнять зал і заспокояться, 
щоб представити їм делегацію. Ось зал наповнився й притих у че
канні. Замполіт став за трибуну, короткою промовою представив по
літв’язням високоповажну делегацію, для більшої демократичности 
зустрічі побажав її провести відверто та в дусі взаєморозуміння й аби 
не зв’язувати в’язнів своєю присутністю, вийшов з зали.

Для привітання делегації з лавки піднімається височенний табір
ний латвієць Гунар Астра, несе високо над головою загорнутий у 
велику газету букет і йде до стола делегації. Учений вийшов із-за 
стільця і зробив пару кроків назустріч Астрі. Його обличчя — сама 
радість. Він поволі простягає руку вперед, щоб зустрінути Астру і 
взяти букет. Астра, тримаючи його високо, передає букет ученому 
латвійцю. Узявшись за букет, учений під газетою відчув колючки. 
Зблід, розгубився, але букет тримає. Астра промовляє по-російськи: 
“Від латвійських патріотів зрадникам латвійського народу вручаємо 
символ колоніяльного рабства нашої батьківщини — колючий дріт”. 
При закінченні цих слів Астра однією рукою взяв “букет” вище руки 
вченого, а другою зірвав газету і оголив жмут колючого дроту, сфор
мований у формі букета. Два приїжджих за столом підхопилися і 
розгублено дивилися в залу. Із зали залунало: “Зрадники”, “Мос
ковські блюдолизи”...Майже всі піднялися. Учений латвієць “бу
кет” випустив додолу. Астра перейшов на латвійську мову і далі 
звинувачував їх у зраді. Потім він звернувся до латвійців, що в залі, 
російською мовою і закликав покинути зал, сам плюнув у бік деле
гації, повернувся і з високо піднятою головою пішов до виходу. 
Латвійці також потягнулися до дверей. На виручку зганьбленій де
легації пробивався крізь натовп черговий офіцер. Він підняв “букет” 
з колючого дроту і звернувся до зали продовжити зустріч із високо
поважними людьми з волі. У залі залишилися поліцаї та усілякі 
стукачі. Обпльовані й присоромлені члени делегації щось плели цим 
присутнім з півгодини, а далі, не витримавши все-таки тягаря гань
би, припинили розмову і під охороною офіцера пішли геть.

Про подію черговий офіцер склав акта, і начальник концтабору 
призначив Астрі 15 діб ПКТ (приміщення камерного типу), які він 
і відбув на голодній пайці. Українці шкодували, що їм не прийшла 
така думка раніше, а після цього повторювати латвійське привітан
ня також не годилося, і тому зустрічі з чекістськими делегаціями 
відбувалися змістовніші, але без такого блискучого ефекту.
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“ЇДКА КИСЛОТНА ПАРА ВИЇДАЛА МЕНІ ОЧІ”
Я не хотів, щоб начальник сушарні ловив мене за читанням кни

жок. Несподівано підійти до мене зсередини було неможливо, бо 
довгий коридор уздовж камерних дверей був устелений сухими дош
ками, які видавали людські кроки, а майстерня — в кінці коридо
ру. Я на слух добре відрізняв ходу в’язня, що чергував біля су
шильних камер, від звуку чобіт нової людини, що з ’являлася в 
коридорі. Це давало змогу вигадати час, щоб сховати книжку і 
взяти до рук якогось інструмента чи з ключем вийти назустріч у 
коридор. Проте з двору підійти непомітно до вікна моєї майстерні 
легко було — лише м’якше ступати на землю, вкриту шлаком і 
гравієм, щоб він не скрипів, і я не почую чийогось наближення до 
вікна, сидячи перед яким у майстерні читав товсту книжку. Так 
мене двічі і підловив начальник сушарні.

Формально він не мав підстав пред’являти до мене претензії, бо 
всі камери були справні, але всі знали, що на роботі читати заборо
нено, і це начальннк нагадав мені персонально.

Я не дуже боявся переводу на іншу роботу, бо тут часто доводи
лося лізти до камери і ремонтувати парове нагрівання при такій 
високій температурі, яка тіло доводить до межі людської витрива
лості!. Часто буває, що людина непритомніє, а щоб цього не стало
ся, доводиться припадати ротом до круглого отвору в дощатих щитах, 
які прикривають нижній повітропровід, аби вднхнути свіжого по
вітря. Рідко бувало, щоб удавалося замінити паранитову проклад
ку між радіаторами й не обпекти руку чи шию. Зрештою, не забу
вав, що тривала робота тут притупить слух і тож планував колись 
перейти на іншу працю, але це мало б бути колись у майбутньому, 
а тепер хотілося читати, читати... Хоч би дали дочитати “Историю 
Росини с древнейших времен” Соловйова! Вона так багато дає для 
розуміння природи московнтів! Та й не лише московитів, а й самих 
себе, українців. Форми їхнього політичного життя, їхні зовнішньо
політичні акції, їхні економічні заходи можуть здаватися випадко
вими чи обґрунтованими новою (тимчасовою) теорією, теорією істо
ричного матеріялізму. Коли ж подивитися на теперішні порядки з 
огляду на минулий п’ятсотрічний розвиток Московщини, то можна 
помітити, наскільки яскраво виявляється генетичний зв’язок тепе
рішнього з попереднім! Як чудово виявляється закономірність того, 
що з першого погляду видається випадковим! Без знання історії

495



Московщини неможливо професійно спланувати боротьбу України 
за самостійність, тож ранувато покидати сушарню. Проте трохи не 
встиг дочитати Соловйова, як перевели в цех склеювання аркушів 
шпону для покриття дерев’яних бічних стінок телевізорів.

За п’ять метрів від мого робочого стола стояв великий прес (між 
іншим, виробництва Краматорського заводу пресів). На ньому при
клеювали шпонове покриття до дощок для дерев’яних столів. 
Дошку, зроблену з дешевого лісоматеріялу, змащували клеєм і до 
нього прикладали шпонове покриття, а поверх нього — алюмінієву 
бляху. На цю дошку клали ще штук п’ять дощок уперемішку з 
алюмінієвою бляхою (щоб дошки не злипалися). Гарячий прес і 
стискав цього пирога. З-під кожної бляхи випаровувалася їдка кис
лотна пара і через брак вентиляції всуціль заповнювала приміщен
ня, перекривала дихання і виїдала очі.

Місяців за два відчув різке погіршення зору. Записався до оку
ліста. У табірній лікарні окуліста не було і його замовляли з Бара- 
шевого з центральної лікарні. Десь за місяць-півтора приїхав, пере
вірив мої очі і виписав окуляри мінус три діоптрії.

— Звільніть мене від роботи в тому цеху, — попросив я.
— Я не можу звільнити від роботи, — відповів лікар. — Переве

дення в’язнів з однієї роботи на іншу — це функція табірної адмі
ністрації, а я до неї не належу.

— Але ж ви визнаєте, що випари козеїнового клею з-під гарячо
го пресу мені посадили зір.

— Визнаю, але заборонити там працювати не можу. Мінус три 
діоптрії — це не інвалідність. Коли буде мінус п’ять, тоді буде 
підстава для переводу.

— То я по-вашому маю осліпнути і тоді мене переведете?! Ви 
розумієте, що це злочинне ставлення до здоров’я людини?

— Не я встановив порядки у виправно-трудовій колонії.
— Але своїм професійним невтручанням потураєте злочинним 

правилам!
— Лук’яненко, я виписав вам рецепт на окуляри і записав у 

медичну картку діагноз. Більше нічого вам не зроблю.
— Гаразд. Дякую. Я сам собі зроблю полегшення на очі.
— Це ваша справа.
-- Бувайте здорові!
— На все добре.



Я вийшов і заходився розмірковувати над власними почуттями й 
поведінкою. І запитав себе, чи боюся я буру? Як щиро, не те, щоб 
дуже, та все ж побоювався. А може бур — то не так страшно?
І чого, власне кажучи, в душі вовтузиться оце якесь невиразне по
боювання? Боїшся, чоловіче, що там холодно і їжа гірша? Ні, наче 
ж це не лякає. Тоді що? А, може, небажання в очах влади стати 
порушником, стати відкрито проти адміністрації? А хіба ти удаєш, 
що виправишся? Ні. Чи ти хочеш діяти за приповідкою “лагідне 
телятко дві матки ссе”, щоб тебе не позбавили пакунка, побачення, 
права купити у магазині харчів на кілька рублів? Ось власне: зали
шаючись принципово на своїх політичних позиціях ти, чоловіче, не 
хотів потрапити до тієї категорії в ’язнів, яких садовлять до буру, 
позбавляють побачень, пакунків, права користування крамницею. 
Зізнайся собі, що це так. А коли ти чесний сам із собою, то подумай 
над логікою своєї поведінки: політично ти не відступиш, отже, в 
очах чекістів залишатимешся ворогом. Відсутність порушень режи
му пом’якшує твою ворожість в очах ментів, і вони хоч і будуть 
присікуватися, та все ж не на кожному кроці. Тактично це вигідні
ше, але позаяк ти маєш призначення служити досягненню своєї 
стратегічної мети, то мусиш викинути з душі побоювання буру і 
бути готовим до загострення взаємин з ментами. Та й ні до чого ці 
розмірковування, коли ставлення до роботи й до режиму ти підпо
рядкував не створенню якогось там пом’якшеного образу у влади 
щодо власної персони, а зовсім іншому — забезпеченню найкращих 
умов для вивчення історії, зокрема національно-визвольного руху в 
Західній Україні і Прибалтиці, колективному виробленню ідеології, 
піднесенню освітньо-ідеологічного рівня молодих націоналістів і, 
нарешті, здійсненню плану з формування запасної мережі повстансь
ких сил.

Я звернувся до начальника загону капітана Абрашкіна з прохан
ням перевести мене в інший цех. Він відповів, що розгляне клопо
тання. Не сказав коли. Я вирішив самотужки регулювати час своєї 
праці. Прийшовши до цеху, склеював шпон з півгодини, а коли 
прес притискав першу закладку дощок і видавлював клуби їдучої 
пари, виходив із цеху й сидів собі на траві за сусіднім цехом. Так 
нагодився прапорщик, який саме обходив робочу зону вздовж заго
рожі з колючого дроту.

— Лук’яненко, ви чого сюди сховалися і не працюєте?
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— Я, по-перше, не сховався — тут відкрито, а по-друге, почав 
сліпнути від кислоти біля преса.

— Ідіть до лікаря.
— Вже був.
— Ну й що?
— Доповів капітану Абрашкіну, і він мене переведе.
— Я перевірю те, що ви кажете і якщо брешете, то напишу ра

порт начальнику, щоб вас посадив до буру.
— Перевіряйте.
Прапорщик пішов. Я кілька разів повертався до свого цеху, пра

цював по 15-20 хвилин і виходив знову на свіже повітря і сидів 
собі на траві.

Тим часом капітана Абрашкіна кудись, мабуть, відрядили, бо 
цілий місяць він не з’являвся у концтаборі, і я, уникаючи зустрічей 
з ментами, успішно ухилявся від праці, зводячи її, либонь, до однієї 
години. Щоправда, можливості! читати книжку вже не було.



ЮРКО литвин
І. Чого ти пишеш російською, 
коли мова твоя українська?

В’язнів перевели з житлової до робочої зони, і вони групками 
попрямували до різних цехів. Я прийшов на своє робоче місце, 
перевдягнувся в робочий одяг, поклав на свій стіл стоси відповідно 
нарізаного дубового шпону, ролика, слоїка з водою, клейку папе
рову стрічку, попрацював хвилин з десять і вийшов з цеху.

Останніми часами я часто зустрічався з Юрком Литвином. Лит
вину подобалися твори молодого Маркса. Він, бувало, казав: “Ми, 
українці, тут у концтаборах усі заперечуємо марксизм. І загалом то 
правильно робимо, але це не означає, що ми маємо бути сліпі і 
заперечувати все гамузом”.

— Юрку, я з тобою згідний: ми не повинні негативно оцінювати 
твори людини на основі нашого негативного ставлення до автора як 
людини. Твори необхідно оцінювати за їхнім змістом. Ясна річ, 
знання біографії автора допомагає зрозуміти його твори, але треба 
вміти абстрагуватися від побічних чинників і об’єктивно оцінювати 
зміст самого твору.

— Левку, ти відчуваєш різницю між творами молодого Маркса і 
творами Маркса немолодого?

— Ні, не відчуваю. Я в університеті вивчав Маркса тематично. 
Нам задавали читати твори Маркса відповідно до плану занять. 
Вивчити біографію і осягнути його як людину і теоретика не було 
можливостей.

— Не похвалюся, що я прочитав усього Маркса, але читаючи 
під кутом зору розвитку його поглядів, я зауважив, що молодий 
Маркс був чесніший, правдивіший і цікавіший, твори, написані у 
другій половині його життя, тхнуть виконанням чийогось замовлен
ня. У них багато наперед заданого, що він з усіх сил намагається 
обґрунтувати. Причому якщо в молодого Маркса є звичайна людсь
ка доброта, то в Маркса другого періоду — якийсь антилюдськмй 
сатанізм: нацькувати одних проти других, навіятн недовіру, викли
кати ненависть і в усякому мирному середовищі запалити внутріш
ню війну.

Так ми з Литвином часто й подовгу дискутували. Я розповідав 
йому, як “Критика Готської програми” Маркса, яку я вивчав за
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університетського програмою, підірвала в мені комуністичний дог
мат про об’єктивний розвиток історії. Це для мене мало принципо
ве значення, бо виникнення соціялістичної (комуністичної) сус
пільно-економічної формації постало перед моїми очима не як єдино 
можливий етап людського розвитку після капіталістичного суспіль
ства, а лише як один з можливих варіянтів. А якщо він виник з 
суб’єктивної дії людей, то це означає, що суб’єктивна дія людей 
спроможна його змінити, переінакшити, зупинити. Зникав історич
ний фаталізм і виникав простір для вияву і впливу людської волі. 
Цей філософський постулат відкрив простір для творення політич
ної програми боротьби проти московської комуністичної теорії та її 
практичної політики. У такий спосіб боротьба за самостійну Украї
ну здобувала міцний філософський фундамент, а це, в свою чергу, 
надавало нашій боротьбі оптимістичного життєвого характеру.

Литвин писав вірші російською мовою. Показав їх мені.
— Чого ти написав їх по-російськи, адже ти добре знаєш україн

ську?
— Не зовсім знаю. Чому? Здається, що легше надати тим обра

зам і почуттям, що їх витворює душа, словесну форму російською 
мовою.

— Коли ми з тобою балакаємо, ти ж думаєш по-нашому, а не по- 
російському.

— Звідки ти знаєш?
— З того, що темп розмови плавний і безперервний. Ти не зупи

няєшся, щоб підшукати українське слово. Слова виникають у тебе 
самі по собі, як і в мене, і автоматично складаються у речення. Це 
означає, що автоматично працює український, а не російський син
таксис. Коли складаєш вірші російською, тоді ти перемикаєш ду
мання з української на російську мову не через недосконалість знання 
української, а через зовнішній чинник — моду писати по-російсь
ки, бажання бути таким (не гіршим), як твої табірні колеги-російські 
поети.

— Може, Левку, ти й маєш рацію.
— Ти мене дивував своєю пам’яттю — пам’ятати всього Кобза

ря, напевно, половину Лесі Українки, Франка, Лєрмонтова — це 
треба мати феноменальну пам’ять!

— А мені здається, що це так просто.
— Ні, це не просто. І якщо ти знаєш напам’ять всю основну 

українську поезію, то це означає, що ти маєш величезний запас



українських слів, отже, й сам міг би писати вірші українською мо
вою, — переконую його.

— Я раніше не надавав цьому великого значення, — задумливо 
мовив Литвин. — Наші дискусії показали прямий зв’язок мови з 
боротьбою за незалежність, і я перейду до написання віршів україн
ською мовою. Не зразу. Поступово. Ми з тобою уже обговорювали 
і з ’ясували для себе, що мотивація обґрунтування необхідности са- 
мостійности України може бути різна за змістом і, так би мовити, в 
різних об’ємах. Ти казав, що самостійність необхідна з таких і та
ких мотивів і перераховував їх. Для мене досить одного мотиву: 
незалежна Україна припиняє експлуатацію Москвою своїх природ
них багатств, спрямовує їх на свою користь і забезпечує українцям 
значно кращі достатки. Уже одне це варте, щоб боротися за неза
лежність. О б’єм цих вимог менший, ніж ти викладаєш, але цілком 
достатній для вступу у боротьбу проти імперії. Проблема мови у 
моєму уявленні не мала великого значення. Мова не була мотивом 
до боротьби. Мені було достатньо економічного мотиву.

— Самостійна Україна потрібна для того, чи, точніше кажучи, 
не для того, щоб нагодувати українців. Вона потрібна, аби в україн
цях зберегти українську сутність. І не тільки зберегти, а й відроди
ти ті національні риси, які за період колоніяльного рабства спо
творені чи й зовсім втрачені. Мова — найважливіша риса нації, 
тому вона є метою і водночас знаряддям боротьби за самостійність.

— Хіба моя аргументація самостійності! України стає слабшою 
від того, що я викладаю її російською мовою?

— Ні, не слабшає, коли говориш з московитами, але зовсім не 
годиться для розмови з українцями. Ти ходиш до російських пое
тів, що час від часу збираються біля шкільного “грибка”. Що ви 
там обговорюєте?

— Читаємо свої нові вірші, якщо хтось написав, обговорюємо 
їх, поезію, що друкують у московських літературних журналах. 
Мені цікаві ці зустрічі. Це ж поети, що незадоволені комуністич
ною владою. Вони намагаються так писати, щоб і не дати підстав 
звинуватити їх в антирадянській агітації і сказати щось критичне. 
Словесна еквілібристика, проте читачі радянські навчилися її чита
ти і бачити те, що автор хотів сказати. Це частинка світу російської 
дисидентської поезії. їхнє незадоволення комуністичною владою су
голосне моєму настрою, і мені приємно з ними.



— Вони хочуть демократії?
— Так, вони проти комуністичної диктатури.
— Чи йде їхня демократія аж до визнання за Україною права на 

вихід з-під влади Москви і створення окремої держави?
— Ні. Про це заходила мова не один раз, і повсякчас вони ка

жуть: якщо знищити комуністичну диктатуру, тоді режим стане 
кращий і відпаде необхідність відокремлюватися, тому, мовляв, да
вайте разом поборемо комуністів і далі залишимося разом. Коли я 
вказував, що Московщина грабує Україну, вони вигадували різні 
викрути і закінчували тим же: залишаймося разом. Аби не загост
рювати взаємини, ми припиняли тему самостійности й переходили 
до естетичних цінностей поезії.

— Це, далебі, безпечний аспект поезії. Можна знайти багато віршів 
в українській, російській, польській чи ще чиїйсь поезії, що талано
вито відтворюють кохання чи стан поетичної душі. Такі вірші напов
нюють і твою душу солодкими чарами високих почуттів та мелодій
ністю звуків. І все-таки інтереси людини не обмежуються цією пое
зією. І твої колеги російські поети не обмежилися ними. І до концта
бору потрапили не за таку поезію, а за громадянську, чи вужче ка
жучи, за політичну позицію. Естетика української і російської поезії — 
різна. Поглянь, за що українці люблять Шевченка, Лесю Українку, 
Франка? Та, перш за все, за їхні українолюбні почуття. А росіяни за 
що люблять Пушкіна? По-перше, простий народ Пушкіна не знає. 
Його знає аристократія. Вона любить Пушкіна за його імперські 
почуття та витонченість літературного стилю. Отже, в українців і 
росіян різні естетичні смаки й різні ідеялн. Ти, прилучаючись до 
групи російських поетів, вилучаєш себе із творення української есте
тики і тим збіднюєш нашу інтелектуальну творчість. Ідучи до них, 
ти прилучаєшся до тисяч малоросів, що пішли були в російську 
культуру і своїми талантами її збагачували і європеїзували.

— Левку, ти говориш абстрактно, а в зоні справа конкретна: є 
кілька російських поетів і немає українських. Поезія різних на
родів може мати зовсім своєрідний зміст і своєрідне емоційне на
повнення, але як вид людської творчости вона має щось спільне, як 
спільними для людей є нерви й мозок, відчуття болю і радости, і це 
спільне є цікавим об’єктом наших дискусій.

— Ось дивись, Юрку, для всіх українців само собою зрозуміло, 
що ми за демократію. Демократія — наш політичний ідеял. Навіть 
ті, хто вважає за необхідне запровадити диктатуру після проголо
шення незалежности, припускають її як тимчасовий режим на рік-



два для швидкої нейтралізації ворогів, а потім перейти до демок
ратії. І для них демократія — нормальний стан, диктатура — над
звичайний, тимчасовий, короткочасний. Отже, демократія — за
гальноукраїнський ідеял. Нещодавно я говорив із Сосновським. 
Знаєш його? З Новосибірська, учитель. Він у кінці дискусії сказав: 
“Я, як росіянин, не знаю, що таке демократія. Я можу бути або 
рабом, або деспотом — це нормальний стан взаємин між вищими й 
нижчими людьми суспільства”. Тому стихія народної свідомости 
московитів лежить в ареялі азіятської політичної культури, стихія 
української свідомости лежить в ареялі європейської політичної 
культури. Вони непримиренні, і тому жодна не може силою нав’я
зати невластиві їй форми політичного й суспільного життя. Тому 
боротьба за незалежність України — це й боротьба за європейську 
перспективу майбутнього розвитку українців.

Мозок московита спрямований не на те, щоб навести лад на своїй 
етнічній території, а на те, щоб розширювати межі імперії. В дусі 
Чингізхана загарбання чужих земель вони вважають своїм правом. 
Питання про несправедливість загарбання у їхніх головах не вини
кає. Якщо є сила загарбати, треба загарбати. Мислення обертаєть
ся в площині співвідношення сил, а не в площині прагнення до 
справедливости.

Мені несамохіть пригадалося, як з місяць тому в курильні тре
тього цеху виникла дискусія з ленінградцем Петровим. Було там 
два українці, литовець, цей Петров і ще один москаль, прізвища 
якого не знаю. Литовець сказав, що вже десять років шкодує, що 
мало стріляв москалів. Я намагався дипломатично на основі кон
ституцій Союзу і України довести правомірність нашого прагнення 
вийти з-під влади Москви. Московити не розуміли ні моєї юридич
ної й міжнародно-правової аргументації, ні литовської етнічної і 
ніякої іншої, і розмова закінчилася тим, що я і Петров, розпечені 
до червоного заліза, прорекли одне одному: “Зброя, кулемет нас 
розсудить!!” — і розійшлися.

2. Звернення до голови АБН Ярослава Стецька

При іншій зустрічі з Литвином розмова зосередилася на союзни
ках українських національно-визвольних сил, і, зокрема, на ук
раїнській діяспорі.

— Та її, — зауважив Литвин, — власне кажучи, не можна трак
тувати як союзницю. Вона — частина нас самих. Просто ми тут, а
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вони у вільному світі. Союзники — то он литовці, латвійці, ес
тонці, потроху представники інших московських колоній.

— Створюється враження, що націоналістична еміграція втра
тила організаційні зв’язки з націоналістами України. Пробує їх 
встановити й провалюється, про це принаймі свідчить справа Добо- 
ша. А що коли б спробували зробити щось у цьому напрямку? — 
припустив я.

— Тобто ти хочеш сказати, що раз бандерівці втратили зв’язки, 
то чому б нам, молодшому поколінню націоналістів, не спробувати 
сполучитися з діяспорою?

— Так, — ствердно хитнув я головою. — Якщо не можна вста
новити обопільний зв’язок, то чому бодай не спробувати дати якийсь 
сигнал з нашого боку, наприклад, написати до неї якесь звернення 
чи відозву?

— Чудова ідея, Левку! Давай напишемо. А як передати?
— Юрку, ти маєш таку чудову пам’ять, то може б запам’ятав 

текст? Якщо ти спроможний пам’ятати всього Кобзаря, то, мабуть, 
запам’ятаєш і наш текст, га?

— Зможу запам’ятати. Проте подумаймо й над іншими способа
ми передачі тексту на волю.

— Ну що ж думати? По-перше, важко знайти в’язня, який би 
погодився взяти текст і йти з ним через шмон на побачення. Поба
ченнями вельми дорожать і хто захоче ним ризикувати? По-друге, 
коли б навіть його і вдалося винести із зони, то кому там передати? 
Як шукати в Москві людину, якій можна б передати?

— Бачу, що доведеться таки мені самому братися за передачу 
тексту, — подумавши, сказав Литвин. — До звільнення ще півро
ку. Це довго, але раніше навряд чи хтось би передав текст туди, 
куди потрібно. Я сам занесу його в американське посольство. І коли 
текст буде у голові, то немає ризику, що він потрапить кадебістам.

— Який план роботи пропонуєш?
— Ти, Левку, пиши текст. Потім даси мені прочитати. Я вислов

лю свої зауваження, ти відредагуєш знову, і ми читаємо текст ра
зом. І так доведемо його до потрібної кондиції.

— До кого звертаємося: до провідника бандерівців Ленкавсько- 
го, до східняцької Української революційно-демократичної партії 
(УРДП) в особі Гаєнка, до ООН чи до голови Антибільшовицького 
блоку народів (АБН), який провадить Ярослав Стецько?



— До Ярослава Стецька. Його посада інтернаціональна, але, як 
українець, він зорієнтується якнайкраще використати нашу відозву.

— До Стецька краще звертатися ще й тому, що ми не викличемо до 
себе незадоволення у середовищі бандерівців та мельниківців, а нам 
важливо у їхніх закордонних суперечках дотриматися нейтралітету.

— Від чийого імени ми звертаємося?
— Юридично ми не маємо права представляти будь-кого, бо нас 

юридично ніхто не уповноважував, але, знаючи настрої в’язнів, маємо 
моральну підставу писати від імени українських політв’язнів.

— Як ти дивишся щодо підписів?
— Юрку, я проти підписування нами. Твій підпис тебе відразу 

поверне в Мордовію на особливо суворий режим, а я також поки 
що не хочу туди переселятися. Зміст відозви має всіх переконувати 
в правдивості тексту, а анонімність завдасть роботи чекістам — і 
хай тоді розкопують.

— Гаразд, подумаймо над текстом.
— Подумаймо. Постараймося намітити тези, які я потім розвину 

на папері. Щоб ти запропонував?
— Слід написати, хто ми, про колоніяльне становище України, 

про нашу боротьбу за самостійність і про те, чого ми від Стецька 
хочемо.

— Добре. Ходімо у свої бараки. Розкладу на столі старі листи й 
конверти і під машкарою писання листа додому напишу чернетку 
звернення, — сказав я.

Ми попрощалися.
У моєму бараці було багато людей, то я, узявши листи й папір, 

пішов до школи і сів там писати “листа”. “Лист” починався з подяки 
голові Антибільшовицького блоку народів Ярославу Стецьку за ве
лику організаційну й дипломатичну працю задля демократії та україн
ської національної справи. Далі йшлося про те, що після закінчення 
збройної боротьби за незалежність настала нова доба боротьби за ту 
ж мету мирними способами на основі норм міжнародного права та 
совітських конституцій, що національна свідомість інтелігенції біль
ших культурних центрів, особливо Києва і Львова, посилюється, 
зростає обурення русифікацією та задушливою атмосферою безправ
ності! й приниження людської гідности. В умовах наростання патрі
отичної діяльности в Україні надзвичайно важливо активізувати про- 
українську діяльність серед членів АБН та держав-членів ООН.



“Ми, українські політичні в’язні характеризуємо політику Мос
кви як імперську. І на доказ колоніяльного безправного стану Ук
раїни у складі московської імперії СРСР наводимо докази ...

Ми, представники нової мирної доби борців за волю України, ви
словлюємо вам офіційну політичну довіру і доручаємо представляти 
наш рух у всіх можливих дипломатичних і громадських заходах...”

Разом з Литвином текст доповнювали й редагували, ховаючи 
уривками в різних місцях. Нарешті закінчили працю, вийшов доб
рий текст на дві сторінки стандартного паперу, які я заповнив 
дрібним скорописом. Назвали його “Зверненням до голови АБН 
пана Ярослава Стецька”.

Литвин вивчив напам’ять і розповів мені слово в слово. За три 
місяці, що залишилися до його звільнення, кілька разів безпомил
ково цитував мені текст. 1964 року Литвина звільнили.

Забігаючи наперед, розповім про нашу наступну зустріч з Лит
вином.

...Минуло багато років. Мене, а згодом і Литвина посадили вдруге 
і завезли в Кучино. Десь 1983 року нас із Литвином разом заштов
хнули до “воронка” і повезли до 35-ої зони — в лікарню. Конвой 
трапився не злий, дозволив погомоніти, і Литвин розповів мені про 
долю “Звернення до Я. Стецька”.

Після звільнення 14 червня 1965 року він повернувся в рідне 
село Барахти Київської области. Незабаром поїхав до Москви, роз
питав у знайомих про місце американського посольства та порядок 
охорони його совітською міліцією. Зумів непомітно шмигнути на 
подвір’я, а коли підходив до дверей будинку, міліціонер, як йому 
здалося, побачив його.

У посольстві розмовляв з ним якийсь відповідальний секретар. 
Литвин попросив чистого паперу, записав “Звернення” і хотів пе
редати цьому секретареві. Секретар відмовився взяти текст, але 
погодився уважно вислухати. Литвин переказав слово в слово текст 
“Звернення”. Секретар уважно слухав і, як Литвинові здалося, 
“непомітно” записав усі його слова на диктофон. Литвин вийшов з 
посольства і пішов вулицею. Ішов не озираючись, все чекав, що 
хтось дожене, покладе ззаду руку на плече і скаже: “Стій!” Але 
рука не з’являлася. Ішов нормальною ходою, хоча хотілося бігти 
стрімголов уперед. Автобусом, доїхав до залізничного вокзалу, ку
пив квитка на київський поїзд, сів у вагон, поїзд зрушив з місця,



а залізної руки з командою “Стій!” все не було. Доїхав додому. 
Чекісти не викликали. І тільки коли заарештували вдруге і прово
дили слідство, то один раз спитали, чого він заходив до амери
канського посольства. Він їм щось збрехав і більше до цього питан
ня не поверталися.

Після звільнення питав своїх знайомих, чи не чув, бува, хто з 
них через радіо “Свобода” “Звернення українських політв’язнів до 
Стецька”. Ніхто не чув.

— А, може, ти, Левку, — питає мене, — щось чув про нього?
— Не чув. Та й не дивно, бо звільнився, а отже, і почав слухати 

“Свободу” аж через 12 років після створення “Звернення” і твого 
звільнення.

— Цікаво, невже його ніхто з українських націоналістів і мос
ковських дисидентів так і не чув?

— Ймовірно, що його й не передавали.
— Невже в американському посольстві зі мною розмовляв со

вітський шпигун?
— Цілком можливо.
— Вельми жаль, бо я заніс “Звернення” в посольство якраз після 

вбивства Василя Симоненка, невдовзі перед масовими арештами 
української інтелігенції 1965 року. У проміжку між цими українсь
кими подіями “Звернення” політв’язнів було б дуже доречним.

— Мабуть, доведеться віднести цю нашу акцію до числа невда
лих. А це ж була перша велика справді політична акція!

— Що вдієш, майже вся моя поезія і всі оповідання згинули. 
Повезло з найслабшим доробком — російськомовною частиною “Тра
гічної галереї”.

— Шкода.
— Нічого, я буду тут писати.
— Звідси майже неможливо передавати на волю.
— Однаково писатиму.
— У чекістське агентурне переведення.
— Хай і туди.
— Вони тепер більше нищать, ніж підшивають до справи. Хо

чуть, щоб після смерти від нас не лишилося й сліду.
— Сволота! — розлютився Литвин.
— Не лайтеся! — обізвався конвой. — Досить говорити.
Ми замовкли. І кожен поринув у спогади однієї й тієї ж спільної 

акції. Вона була перша. Серйозна. І, здається, невдала.



ЗА ПОРЯТУНОК ЄВРЕЇВ — КОНЦТАБІР
Це поліцай розповідав мені в сьомій зоні 1963 чи 1964 року. 

Я саме повернувся з вечері, взяв у тумбочці 400-грамову алюмініє
ву кварту, пішов до бачка з окропом, набрав води, приніс, поставив 
на тумбочку, дістав з тумбочки скляну баночку з карамеллю, взяв 
штук п’ять-шість цукерок, кинув у кварту і почав колотити їх лож
кою. Поступово вони розтанули, і окріп перетворився у солодкува
тий напій. Дістав з тумбочки окраєць чорного хліба, аби доповнити 
вечерю.

Підходить поліцай Максим Правденко.
— Смачного вам, шановний добродію! — привітався й сів поруч 

на ліжко.
— Дякую! Ви вже закріпили вечерю?
— Закріпив. А тепер хотів би розповісти вам свою справу її 

спитати поради, чи не варто було б написати скаргу.
— Скаргу? З поліцаїв майже ніхто не пише скарг, а ви думаєте 

писати. Цікаво. Ну, розповідайте. Послухаю, потім порадимось.
— Я був заступником начальника районної поліції Дніпропет

ровської області!. Взимку 1942 року німці наказалн всім жидам 
з’явитися до школи, що поруч з районною поліцією. Жиди вияви
лися дивовижно слухняні і всі прийшли до школи. Вона була три
поверхова. їх розмістили по класах і поставили знизу варту з одно
го німця і двох поліцаїв в одній зміні. Вони переночували у школі і 
наступного дня мені і ще двом поліцаям наказалн вивести їх за 
місто на річку. Взяти сокири й ломи, прорубати широку смугу по
перек річки, німці їх розстріляють, а ми маємо зіпхнути їх у воду 
під лід. В останню хвилину, — продовжував поліцай Максим Прав
денко, — коли колона вже покинула школу і пішла містом, двох 
німців, що мали постріляти жидів, відкликали і наказали йому з 
двома поліцаями самим розправитися з жидами. Вручили одному 
поліцаю цинковий ящик з автоматними патронами, а штук десять 
сокир і ломів всунули в руки жидам і наказали йти за місто на 
річку. Жидів було разом з дітьми і жінками 1200 чоловік.

Коли їх виводили зі школи й шикували в колону, німець команду
вав, куди йти, то звертався більше до жидів, ніж до поліцаїв. Люди 
бачили, що ми просто виконуємо його команди. Потім німця не ста
ло. Вони бачили трьох озброєних людей у поліцейській уніформі і 
колону бранців, що мовчки сунула вулицями міста. Мешканці міста



прохукували шибки й дивилися, як повільно сунуло з міста все жи
дівське населення району. Часом стояли у хвіртках і мовчки дивили
ся на цю сумну ходу. Час від часу по вулиці хтось вигукував: “Це 
вам розплата! Туди вам і дорога!”, або “Це вам за Соловки!”, “Це 
вам за колгоспи й голод 1933 року!” і подібні звинувачення.

І сьогодні я дивуюся, як мені не прийшла думка їм підказати, 
щоб вони розбіглися. Хоча також був ризик, бо коли б німці дові
далися, то розстріляли б мене. А люди повільно йшли до річки на 
страту, змирившись зі смертю.

Я відвів їх кілометрів за три від мосту і наказав прорубувати 
поперек річки ополонку з півкілометра завширшки. Вони рубали 
лід, ломами заштовхували крижини під лід, готуючи собі могилу. 
Решта людей стояла великою юрмою й дивилася на те. Метрів за 
сорок на льоду з одного й другого боку стояли з автоматами по
ліцаї. Я підійшов до одного й питаю: “Хочеш брати гріх на душу?!” 
“Нащо німаки перевалили все на нас?” — відповів той.

Спитав другого. “Воно, — каже жидів убити, — це невеликий 
гріх, але все-таки хай би це краще самі німці зробили.”

Тоді я підійшов до жидів і кажу: “Я вас усіх відпущу живими, 
але мусите мені поклястися, що жоден з вас не повернеться до сво
го помешкання, по-друге, просто звідси підете на південь, а там 
далі — хто куди. їдьте кудись. Ховайтеся по селах. Рятуйтеся, але 
ніколи не кажіть, що я вас відпустив. А зараз буде так: ми всі троє 
будемо стріляти короткими й довгими автоматними чергами. Стріля
тимемо довго, заки не вистріляємо півтори тисячі набоїв. А ви ніби 
тікатимете в тому напрямку в ту он діброву, що за півкілометра 
звідси починалася на правому високому березі річки, а вже за дібро
вою розходьтеся. Не бійтеся. Ми стрілятимемо вверх над вами. 
Мусите лишити якісь дрібні речі уздовж біля прорубу, бо ми ж 
скажемо німцям, що вас розстріляли і зіштовхнули у воду”.

Від радости вони заплакали більше, ніж плакали доти. Заспо
коїлися й чекали на мою команду. Я покликав до себе поліцаїв 
перед жидівською юрмою й питаю:

— Ви виконаєте мій наказ?!
— Виконаємо.
— Тож я вирішив жидів відпустити, а стрілятимемо в небо.
Вони полегшено зітхнули. Я скомандував: “Жиди! Киньте пе

ред прорубом негодні речі, обійдіть проруб з обох боків і швидко, 
підтюпцем у напрямку діброви вперед, руш! Швидше! Бігом!”



Друзям поліцаям наказав: одному трохи праворуч від юрми, 
другому трохи ліворуч і вище у небо короткими і довгими чергами 
поперемінно відкрити вогонь! А сам почав стріляти просто в небо 
над нами.

Стріляли ми з годину, потім забрали сокири й ломи і вже потем
ки повернулися в поліцію.

Я доповів начальнику поліції, що всіх жидів стратили й відпра
вили ракам на поживу. Він подякував за добру службу н відпустив 
нас на відпочинок.

Незабаром німця-начальника поліції кудись забрали. Новий на
чальник не виявляв інтересу і ніколи не уточнював, як місто очис
тили від жидів. Коли прийшла радянська влада, я не тікав, бо не 
мав жодної вини за душею. І чекісти мене кілька років не брали, а 
потім взяли і засудили за зраду Батьківщини до 25 років. Щоправ
да, судова справа обтяжена одним іншим епізодом.

Три бандити пограбували дядька з недалекого села. Приїхали 
до нього на возі. Зав’язали хатні двері дротом, щоб не вийшов з 
хати, а самі залізли у хлів, приглушили колуном дві великі відго
довані свині, поклали на воза і поїхали. Один залишився стерегти 
хату, щоб дядько не виліз. Стеріг майже до ранку. За цей час двоє 
на возі заїхали вже далеко і сховалися.

Злодіїв знайшли. Німці з такими людьми роблять просто — віша
ють. Вони наказалн старості зробити шибеницю на трьох, а мене 
включили в охорону і поставили віддалік вартувати. Зібрали се
лян, зачитали короткий вирок, самі наділи петлі на голови і самі 
вибили стільці з-під ніг злодіїв.

Радянський суд мене звинуватив за співучасть у вбивстві трьох 
радянських громадян. Питання слідчого, що мене добило, було таке: 
“Коли б в одного з трьох обірвалася мотузка і він тікав у ваш бік, 
ви б стріляли?”

— Стріляв би, бо як же не стріляти в таких бандитів?! — відпо
вів я.

— Ось бач, значить, ви добровільно разом з німцями брали участь 
у повішенні совітських громадян.

Через цю участь у вбивстві мене не випустили по амністіях 1954 
і 1955 років. Це — формально, а по суті, що мені чекісти неоднора
зово і доволі просторо пояснювали, що моя вина в тому, що відпу
стив жидів.



Я дивувався: як? Я ж зберіг життя тисячі двомстам євреям!
— Ці 1200 розійшлися і розповіли тисячам людей, що німецькі 

поліцаї їх відпустили. Отже, німці гуманні люди, чуєте: німці гу
манні люди. Якщо вони гуманні, то навіщо проти них боротися? Не 
треба боротися проти них! Ваші дії підривали патріотизм і бойовий 
дух радянських громадян. Фактично, ваші дії зменшували силу 
партизанської боротьби, тобто ви послаблювали обороноздатність 
нашої радянської батьківщини.

— Це означає, що з точки зору радянської влади, євреїв треба 
розстрілювати? — питаю.

— Так. Жертвою цих людей ви б викликали в тисяч радянських 
громадян ненависть до німців і штовхнули б їх на партизанську 
боротьбу.

— Шановний добродію, — зауважив я, — бачу, що ви так бага
то разів переповідали цю чекістську логіку, що й самі почали в неї 
вірити?

— Майже так. Того я й прийшов до вас порадитися.
— То ж послухайте: комуністи нібито задля цього суспільства 

убивають мільйони осіб. Нелюдські методи обертають саму мету в 
антилюдську. Це все бісовщина, яка обертає все шиворіт-навиворіт 
і чорне робить білим, а біле — чорним. Треба триматися нормаль
них людських понять і не піддаватися їхньому чаклунству. А скар
гу пишіть. Не для того, щоб звільнитися, а для того, щоб ще раз їм 
сказати, що вони — виплоди сатани.

— Таким спортом я не хочу займатися.
— Як хочете. Це ваша воля.
— До побачення.
— Бувайте здорові. І добраніч вам!
— Добраніч!
Цю історію я в майбутньому неодноразово розказував чекістам 

на доказ їхнього сатанізму. Кожного разу вони виправдовували кару 
і звинувачували мене в політичній наївності й нерозумінні немину
чості! жертв задля великої мети. Адже, казали, правосвідомість за
хідноєвропейських країн виправдовує вчинення меншого зла задля 
запобігання більшого зла.



ТІЛО І ДУХ
З Павлом Струсом, з яким так весело співали у харківській тюрмі, 

перед тим, як потрапити до сьомого концтабору, ми майже не кон
тактували. Та й майже не бачилися. Я входив у ближні взаємини з 
одним колом людей, Струс — з іншим. Призначили нас у різні 
загони й на різні роботи. Спочатку час від часу зустрічалися то в 
їдальні, то десь між бараками. Обмінювалися новинами, що надхо
дили з України, а то й з місцевого життя. З часом зустрічі ставали 
все рідші й рідші, непомітно припинялися і ми втратили з поля 
зору один одного, либонь, років на три.

І ось зустрілися. І де? В лікарні. Я захворів на анацидний гаст
рит шлунка. Восени 1964 року табірний медичний пункт спрямував 
мене до лікарні Дубравного управління таборів, що в селі Бараше- 
ве того ж Зубово-Полянського району.

У лікарні, як і в кожній зоні, в’язні мали звичку у дні привезен
ня нових людей виходити до брами, аби довідатися, з яких таборів 
і хто прибув. Хто лежав у палаті, чи погано себе почував, чи мав 
лікарські процедури, не поспішав, інші ж, бодай по одному-двоє з 
кожного корпусу, виходили. В ’язнів з особливо суворого режиму 
тримали окремо за високим щільним дощатим парканом. Звідти 
вони не могли вирватися й на півгодини, і їм повідомляли новини 
через шпарки в паркані люди з інших корпусів.

Із сьомої зони мене везли до лікарні разом з іншими чотирма 
в’язнями.

Конвой з поїзда провів невеличку групу через браму і завів у 
зону. Неподалік від стежки стояло душ сім в’язнів і серед них Пав
ло Струс. Конвой, супроводжуючи приїжджих до штабу для реєст
рації та трусу, не дозволяв їм підходити ближче, щоб прибульці не 
могли їм щось передати. Побачивши мене, Павло, аби привернути 
до себе увагу, замахав рукою, гучно привітався і спитав, до якого 
корпусу направляють.

— Не розмовляти! — перебив нас старший конвою.
Я крикнув, що в терапевтичний корпус, і замовк. Переступив 

поріг штабу, де мене зареєстрували і вчинили трус. Санітар у біло
му халаті взяв медичні картки, мою і ще двох, і запропонував йти 
за ним до терапевтичного барака.

У бараці терапевтичного відділення були палати (кімнати) на 
п’ять-сім ліжок. Були й менші. Тих, хто помирав, тримали в мен-
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ших по одному-двоє. Ліжка були одноповерхові, м’які пружинні. 
Після барачної секції на 70 осіб з двоповерховими ліжками з заліз
ними пластинами замість пружин це здалося домашнім шиком.

Минуло кілька днів. Я освоївся з розпорядком дня та розкладом 
медичних процедур, познайомився з п’ятьма хворими в’язнями па
лати, добув з торби кілька наукових журналів і поклав їх на тум
бочку, щоб у проміжках між балачками їх прочитати. По другий 
бік від тумбочки на ліжку лежав поліцай Вербенко. Це був уже 
старий чоловік. Шлунок його геть чисто не хотів перетравлювати 
їжу, мучився від болю, був худющий і готувався до смерти, проте 
зберігав внутрішній спокій і доброту і радий був поділитися своїм 
досвідом і в чомусь допомогти іншим. Коли мені приписали перед 
їжею пити соляну кислоту, порадив її не пити.

— Організм, — каже, — доки живий, доти намагається віднов
лювати свої функції. Допоможіть йому зменшенням їжі. Вам не 
потрібна тут сила, щоб орати або молотити. Тож зменшіть об’єм і 
їжте тільки легкопотравне. Коли ви заливатимете в шлунок соляну 
кислоту, це звільнятиме організм від намагання виробити свій сік, і 
він не виконуватиме ці функції зовсім. Ви знаєте, що підвищена 
кислотність шлункового соку веде до виразки, а понижена — до 
раку. Відсутність соку ніби загальмовує шлунок, соляна кислота в 
ньому прискорює виникнення раку. Оці люди, що тут лежать з 
раком шлунка, вони всі пили соляну кислоту.

— А ви зовсім її не пили?
— Пив. Проте зовсім рідко. І не перед їжею, а в час.
— У вас немає раку?
— Немає.
— А чого ж ви збираєтеся помирати?
— Я уже старий. У війну був поранений у живіт. Мене врятував 

добрий хірург, але нормальне травлення не повернулося і це мене 
мучить. Та перервемо цю тему. Вона тут ще надокучить вам. Ході
мо пройдемося.

— Ходімте. Познайомите мене з географією лікарні.
Ми вийшли з барака і попрямували головною дорогою, обабіч 

якої то там, то сям розкидані різні лікарняні корпуси. Раптом із-за 
паркану: “Левку, почекай!”

Ми з Вербенком зупинилися, до нас прямував Павло Струс.



— Бачу, — каже Вербенко, — що ви зустріли свого Друга. Доб
ре. Я повернусь у корпус. Ми з вами ще матимемо час походити й 
побалакати.

Він попрощався зі Струсом і пішов геть.
— Павле, що це за корпус, з якого ти вийшов?
— Туберкульозний. Ти маєш туберкульоз?
— Мав. Вилікував. Тепер приїхав на перевірку.
— Це ж страшна хвороба, як ти її нажив?
— О, Левку, це ціла історія.
— Хочу почути її.
— Маєш час слухати?
— Маю.
— То ж слухай: Пригадуєш, як ми з тобою познайомилися у 

Харкові на Холодній горі? Які ми були життєрадісні і як сміливо 
дивилися вперед? Приїхали у Сосновку. Час від часу зустрічалися. 
Потім наші зустрічі якось самі по собі припинилися. Оглядаючись 
назад, я бачу, що припинилися вони більше з-за мене поволі гасло 
бажання з тобою зустрічатися.

— Чому? Поясни. Адже я завжди до тебе ставився з симпатією.
— Знаєш, після того, як я перезнайомився з багатьма людьми і 

вже втягнувся в постійну працю, ця Сосновка нагадувала мені то 
один, то другий концтабір з першого ув’язнення. І мені все частіше 
почало здаватися, що десь на небі велика сатанинська сила запро
грамувала поступову перемогу комуністичної системи. Вона неспра
ведлива й брутальна, але, напевно, так треба вищим силам, щоб 
вона опанувала весь світ. Потім, коли проіснує на цілій земній кулі 
якийсь час, вона впаде, але на цьому періоді історії ні моя бороть
ба, ні опір цілої зони, ні опір цілої України неспроможні зупинити 
її просування на все нові й нові країни. І що я можу зробити? 
Чекати, доки московський комунізм загарбає весь світ, покаже свою 
людожерську суть, викличе проти себе обурення сотень народів і 
вони розірвуть московські кайдани? О, це однаково, коли б я зби
рався бути на Землі не 70, а 500 років!

То ж невже уся наша боротьба — марнота, яка спроможна рух 
Московщини до світового панування загальмувати не більше, ніж 
спроможна муха загальмувати ходу коня? Якщо так, то навіщо ж 
мої страждання? Навіщо я виховував своїх струсенят у любові до 
України та готовності боротися й життя покласти за національну 
волю? Навіщо казав дружині: терпи, кохана! Наші муки й поневі



ряння потрібні Україні. Без них Україна не вийде з московського 
полону. І готуй з дітей, коли я за ґратами, свідомих спадкоємців 
мого життєвого шляху. І будь горда з того, що ми є продовжувачі 
боротьби за славу Володимирового тризуба.

Боже мій, наші батьки створили цю національно-визвольну ідео
логію — красиву легенду, казку! Бо якщо вищі небесні сили во
ліють руками москалів поширити комуністичну систему в усьому 
світі, тоді ні наш Декалог, ні Шевченко, Франко, ні все те, що 
наповнює українську душу великим змістом, що спонукає Україну 
називати найдорожчим у світі словом “ненька” і повторювати його 
з найбільшою ніжністю н надією — усе це мана! Витвори гарячих 
та, на жаль, дитячих сердець дітей нещасної України.

Я не бачив у житті добра. Ріс у бідній селянській хаті. Батько й 
мати своєю пекельною працею трохи були розжилися, та прийшов 
1939 рік. Почалися репресії. Комуністи принесли класову бороть
бу. Сказали, що вони за бідних і винищать усіх багатих. Батьки 
хотіли стати заможними, а тут виявилося, що це підстава для висе
лення до Сибіру. Життя не зупинилося. Почалася боротьба. Бо
ротьба за виживання. Ні доброї тобі їжі, ні одягу та взуття, ні 
впевненості! у завтрашньому дні, ні жодного душевного спокою. 
Гріла душу велика ідея української національної свободи. Все жит
тя вона гріла: і коли був підлітком, і коли юнаком, і коли став 
дорослим і потрапив до концтабору, і коли вийшов з концтабору і 
вдруге потрапив чекістам у руки. І ось тут у Сосновці глянув на 
себе у дзеркало і заспівав:

Поволі в неволі сивіє мій волос 
І  скиби зорали чоло...

І все це марно, бо нічого я не вдію. Не зупиню Московщину. Ну 
що можна зробити? Он у них для таких, як я, концтабори й в’яз
ниці, солдати, наглядачі, офіцери, величезна армія, наука, техніка, 
всесвітня мережа розвідки, передовий загін для підкорення все но
вих і нових держав у вигляді комуністичних партій, які Москва 
фінансує завдяки дармовій праці таких, як я, рабів.

Левку, коли я тебе зустрічав останні рази, ти, як і в Харкові, 
світився оптимізмом і надією на перемогу української справи. Ти 
закликав підносити ідейніш рівень для успішної ідейної, або як ти 
ще підкреслював, теоретичної боротьби супроти москалів та їхніх 
єврейських, українських та інших помічників. А мою душу покида-



ли надії. Ти впевнено ступав по землі, а я впевненість утратив. 
Мені здавалося, що ти впевнений і оптимістичний через те, що не
достатньо заглибився в суть історичного процесу, сприймаєш його 
поверхово і тому не бачиш всього трагізму України, трагізму нас, 
борців за її волю. Я став тебе уникати. Знаєш, коли душу опанову
ють якісь почуття, людина шукає спілкування з тим, хто перебуває 
у суголосному настрої. Твоя душа була в контрасті з моєю. Ця 
дисгармонія відштовхувала. Замість твого оптимізму мені хотілося 
сісти на цвинтарі перед могилою, спрямувати очі вниз і думати, й 
думати про марноту наших зусиль, страждань та неминучість чор
ної могили з повним забуттям усіх нас із всіма нашими болями й 
радощами, великими планами і надіями. В такому настрої наступа
ла душевна рівновага. Я її хотів. Чиясь інша радість мене дратува
ла, чийсь інший оптимізм був непотрібний і недоречний. В суцільній 
темній журбі я не хотів ясного просвітку.

Поступово слабшав апетит. З ’явився кашель. Стало тиснути у 
грудях. Кашель став сухим. Я схуд. Один напад сухого кашлю 
спостеріг санітар Дмитро Верхоляк і майже силою потягнув мене 
до лікаря. Лікар також в’язень-українець, послухав і сумно похи
тав головою. Наступного тижня мене направили у туберкульозний 
корпус Барашевської лікарні. Аналізи підтвердили туберкульоз 
легенів. Призначили лікування і кращу їжу. Та не хотілося ані 
їсти, ані лікуватися. Чорна безнадія облягала мозок і серце. Все 
худнув і худнув. До мене приходив л ікар , давав поради. 
Я чув його слова, мов крізь сон, і зовсім не брав їх до уваги.

Місяців за два лікар палату обходив разом з начальником лікарні. 
Вони поставили йому кілька запитань. Я тихим і байдужим голо
сом відповів щось механічно, і вони відійшли. Того ж дня мене 
перевели до маленької палати на одного, куди переводять умирати 
безнадійно хворих.

Десь за тиждень приїхав з медичного управління МВС Мор
довської Автономної Республіки високий чин, єврей на прізвище 
Штаєрсон, для інспекції лікарні в селі Барашеве. Його супрово
джував начальник лікарні, кілька лікарів і черговий санітар. (Цей 
санітар і назвав йому прізвище цього горбоносого інспектора.) Він 
поставив кілька запитань не про хворобу, а про те, хто за націо
нальністю, за що засуджений і скільки ще сидіти. Я відповідав йому 
слабким, майже відсутнім голосом. Вони вийшли з палати і зупи-



нилнся навпроти дверей. Санітар гадав, що Штаєрсон збирається 
повернутися ще до хворого і двері не зачиняв. Вони спілкувалися, 
і я чув, як Штаєрсон перепитав моє прізвище, раптом поцікавився:

— Як він ставиться до лікування?
— Байдуже.
— Скільки він ще буде жити?
— Ще може довго тягнути, — відповіли йому.
— Прискорюйте. Хай націоналіст здихає! Не здох у час першого 

ув’язнення, то хай здохне тепер, націоналістична вражина! Ще вов
тузитеся з ним тут. Припинити лікування, щоб швидше здох!

І вони пішли від дверей.
— Ага, проклятий, то ти кажеш, щоб я здох... — скрикнув Струс. — 

Чого тобі, єврейський слуго московської імперії, я так заважаю?! 
Вражий сину! Не здохну! Не дам тобі втішатися перемогою! Не 
дочекаєшся! Я буду жити і мстити за свої муки! За смерть тих 
українців, кого ви тут закопали в землю! І в той момент, коли я 
почув оте “хай здихає”, вилаявся і в злості мовив: “Ні, не здохну!” 
Зі мною сталося якесь диво. Я відчув духовну силу, яка до мене 
полинула наче з неба. І раптом я відчув з абсолютною впевненістю, 
що не помру. Думка про смерть відлетіла геть. Усім єством я відчув, 
що житиму. Причім це не було оптимістичне самонавіювання, це 
було щось інше. Коли я вилаявся і сказав собі, що житиму, ніби 
відчинив ляду в небо — до джерела життя і зачинив дорогу до 
смерті. Ти, Левку, не уявляєш: я наче широко відчинив вікно у 
яскраве світло сонячного дня із зеленою травою, деревами, цілим 
живим світом, і я — частина того життя! Жива частина живої при
роди! За довгий час я вперше захотів їсти і став чекати на обід. 
З появою апетиту почав набирати вагу і відчувати збільшення сили 
у всьому тілі. Лікаря довго не було, либонь, кудись їздив. І коли 
через два тижні навідався і глянув на мене, то відразу здогадався, 
що мені пішло на поправку. Постукав по грудях, послухав зі спини 
і з боків і каже: “Вітаю вас, пане Струс, з перемогою! Ви перемогли 
важку недугу і будете жити. Далеко не кожен спроможний виявити 
таку велику силу волі і твердість віри у перемогу, яку виявили ви. 
Це вас урятувало!”

Днів за десять я вже зовсім добре себе почував, лікар виписав з 
лікарні і повернувся в Сосновку. Приписав приїхати до лікарні 
через півроку на стаціонарну перевірку. І оце тепер і перебуваю в



цьому корпусі на перевірці. Всі аналізи добрі, тож післязавтра мене 
етапують назад у зону.

— Що ти почуваєш у легенях?
— Нічого. Коли ходжу чи роблю щось у звичному фізичному 

ритмі, то не відчуваю нічого, а коли трапиться більше фізичне на
вантаження, то здається, що вони наче стали менші і не вбирають 
такий об’єм повітря, як бувало раніше. Ось так. А чого тебе, Левку, 
привезли сюди?

— Маю клопіт зі шлунком. Перевірятимуть. Та, може, дадуть 
відпочити зо три тижні. Скажи, ця лікарня велика?

— Велика. Дванадцять корпусів та кілька допоміжних будівель.
— А бібліотека тут є?
— Є. Невеличка. Подивишся, може, щось цікаве знайдеш і для 

себе. Переважно в’язні привозять сюди книжки зі своїх зон і тут 
обмінюються.

— А хто тут у лікарні є зі знайомих українців?
— Із нашої зони у дванадцятому божевільному корпусі Микола 

Білокобила. Ти знаєш його?
— Знаю. У якому він стані?
— Поводиться зовні нормально, але на розмову не йде, його 

світлі очі якісь каламутні — не сприймають того, що хочеш йому 
сказати. Можеш піти до нього. Він може тебе пізнати, але якусь 
ледь-ледь складну думку з нього не витягнеш. Краще побалакай з 
Водинюком. Він на особливому. їх держать відгородженими від 
нашого суворого режиму високим зеленим парканом. Погукай його, 
коли на подвір’ї не буде мента.

— Я чув про нього та Сохацького, мені Юрків розповідав. Вони 
з Північного проводу ОУН.

— Так. Хлопці створили підпільні осередки на шахтах, заводах, 
будівництвах у багатьох зонах. Встановили зв’язки зі старими бан
дерівцями в Україні. А прецінь у справі не все ясно. Може, тобі 
Водянюк прояснить.

— Мені Юрків розповідав таке, — сказав я. — Коли створили 
провід, центром його був Сохацький. До проводу входили керівни
ки підпільних організацій з інших зон. Люди були завзяті і досить 
енергійні націоналісти. Вони вдихнули такий потужний імпульс, 
що центр міг нічого не робити, бо керівники організацій в інших 
зонах самі підшукували людей і творили нові й нові осередки. Ви



творилася система, що мов живий організм, сама себе множила. 
Керівництво, зокрема Сохацький, зрозуміло, що провал неминучий
і тоді, що більше ланок буде викрито, то більша ймовірність роз
стрілу, його особисто — скарають в першу чергу. З подальшого 
розвитку відомо таке: Північний провід (Сохацький, Водинюк та 
ще троє) ухвалив й розіслав керівникам організацій директиву за
морозити діяльність до особливого наказу. Невдовзі членів прово
ду попереводили в інші зони. З часом декого заарештовували й 
судили. Абсолютна більшість людей не постраждала. Отже, зали
шається загадка, в якій можна припускати різні здогади, напри
клад, перший: Сохацький перелякався масштабів руху, як на
слідок — майбутня страта, делікатно домовився з чекістами на пев
них умовах організацію без жертв звести нанівець. Другий. Позаяк 
чекісти не викрили, а до них прийшли з інформацією, то це озна
чає, що вони погано працюють. У них під носом створили велику 
мережу, а вони не знали, отже, заслуговують на звільнення з посад 
із суворими доганами. Аби утриматися на посадах, погодилися піти 
на компроміс: організація припиняє діяльність, але чекісти не вчи
няють масових арештів. Нарешті третій: до їхнього управління та
борів приїздив спеціяльний підпоручннк Берії, який упродовж 
кількох днів вивчав і керівництво таборів і політв’язнів. Бозна, які 
були наслідки його роботи. Може, якраз це вплинуло.

— Я чув приблизно такий варіянт розповіді. З Водинюком про 
це не говорив. Побалакай ти, Левку, з ним.

— Я побалакаю, бо дійсність, може, зовсім не така, як склалася 
в моїй уяві на підставі розповіді Юрківа.

На жаль, менти не дали мені можливості! докладно розпитати у 
Водинюка про Північний провід ОУН. А далека майбутня моя 
зустріч з ним, що відбулася через 13 років і в зовсім інших умовах, 
також не внесла більшої ясности.

*  *  *

Отже, 1977 рік. Минулого року я закінчив 15-річне ув’язнення, 
звільнився й поселився в Чернігові. В листопаді 1976 року десять 
патріотів на чолі з Миколою Руденком утворили Українську групу 
сприяння виконанню Гельсінських угод. Група писала документи 
про порушення прав українців у СРСР та українських національ
них прав і розсилала їх незалежно від державних кордонів держа



вам-учасницям Гельсінської наради. ЗМІ підхоплювали наші доку
менти й поширювали через радіо “Свобода”, “Голос Америки” та 
Бі-Бі-Сі совітським громадянам. Діяльність Гельсінської групи ста
ла в центрі світової політики. Про гельсінські групи широко заго
ворили в Україні і в цілому Совітському Союзі. Інтерес до нас 
постійно зростав. На мене посилювався тиск з боку міліції по лінії 
офіційного адміністративного нагляду, а з боку КДБ — безупинне 
слідкування, підслухування, контроль за листуванням. Аби обійти 
чернігівську пошту, я заготовляв листи і передавав їх через інших 
людей до Києва для передачі або відправки адресатам.

Приїхав з Бердичева Водинюк. Я настільки був зайнятий діяль
ністю групи й поточною політично-просвітянською роботою, що не 
розпитував Водинюка про Північний провід ОУН. Мені важливіше 
було відчути його настрій, і десь в глибині душі я леліяв надію на 
приєднання його до Гельсінської групи. Він розумів значення гру
пи як однієї з чергових груп у низці попередніх і, можливо, наступ
них. На мої обґрунтування особливостей групи та справді історич
ного її значення в післявоєнній історії боротьби за незалежність він 
відповів у тому дусі, що, либонь, учасники кожної підпільної групи 
свою називають історичною. Одначе нашу діяльність вважав дуже 
корисною. І власне проблему своєї співпраці з групою чи навіть 
членства в ній залишав відкритою на майбутнє. Перенесення 
співпраці на майбутнє мене аж ніяк не задовольняло, але мусив 
тамувати незадоволення, бо ж нічого не міг вдіяти. Прощалися ми в 
нормальному настрої. Я дав йому шість ділових листів доволі спокій
ного змісту і сказав, щоб він один з них передав пані Оксані Меш- 
ко. Коли її не буде, просив кинути до хати через кватирку. Решту 
листів мав кинути не в одну поштову скриньку, а в кілька, в жодно
му разі не кидати їх у районі 32-ої філії зв’язку, бо там живуть 
письменники і всю їхню кореспонденцію контролює КДБ.

Коли мене заарештували, усі листи цієї партії виявилися у ру
ках КДБ. На конвертах стояли штемпелі 32-ої філії зв’язку. Чому?









Додаток 4*

Nr 59
Наказ німецької поліції безпеки (СД) 

знищувати бандерівців без суду
Цей документ знаходиться між доказовими матсріялами 

процесу над воєнними злочинцями в Нюрс-мберзі про масове 
знищення населення.

Trial o f major war criminals befor the International Military 
Tribunal, Nuremberg 14 novembcr 1945 - 1 octobcr 1946, vol. 
XXXIX, p. 268-269.

Document 014-USSR

(...)
Nr 7

АЙнзацкоманда C/5 (Ц/5)
Поліції безпеки і СД

O.U., 25 листопада 1941
-Kdo-Tgb Nr 124321/41
Зовнішнім постам: Київ

Дніпропетровськ
Миколаїв
Рівне
Житомир
Вінниця

Стосується: ОУН (Рух Баїщери)
Незаперечно встановлено, що рух Бандери готує повстан

ня у Райхскомісаріаті (Україна) з метою створити незалежну 
Україну. Всі функціонери (активісти) руху Бандери повинні 
бути негайно арештовані і після грунтовного допиту таемно 
страчені як грабіжники.

Протоколи допитів належить переслати у айнзацкоманду 
Ц/5.

Цей лист має бути знищений командофюрером негайно 
після прочитання.

Підпис (нечіткий) 
СС-оберштурмбанфюрер
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* Д одаток узято  з книги: У країн а  в Д ругій  світовій війні: В 2 т. /  У поряд. 

В. К осик. — Л ьвів : Л . д ер ж . уп-т, 1997. — Т. 1. — С. 365.



This book of L.Lukjyancnko is a new genre in his literary career. Until now, he has 
published works from his prisoner life, created from the documents and his passing reflections. 
"From the times of captivity” arc truthful flashbacks about the concentration camp — 
life of political prisoners — author’s friends, administration, routine of imprisonment, 
reflections about the fate of Ukraine and reasoning about the methods of fight for its 
independence. And it was unccasing opposition to authorities” attempts to break down 
the prisoners and to force them to treason. There arc weak-willed and useless people in 
essays. They arc not the marginals of the stories. Most of the figures of Ukrainian 
national liberation war and fight — arc the best sons and daughters of Ukrainian nation, 
they arc the gold people. They arc not the photocopies; they arc images, which were 
reproduced by the author’s memory, something incomplete, but sincere and passionate in 
its love to Ukraine and hatred to the enemies. Book is not warm, it is hot.

Громадсько-політичне видання 
Лук’яненко Левко Григорович 

З ЧАСІВ НЕВОЛІ 
Сосновка-7

Social and political edition 
Lukjyanenko, Levko G.

FROM THE TIMES OF CAPTIVITY 
Sosnovka-7

Відповідальний редактор С. М. Толкачова 
Редактор А. П. Дупляк 

Коректор О. I. Маевсъка 
Комп’ютерне верстання Т. В. Кулік 

Оформлення обкладинки Д. А. Бутейко

Піди, до друку 14.07.05. Формат 6 0 х 8 4 / |6. Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 30,70. О бл.-вид. арк. 33 ,3  . Тираж 5000 пр. Зам. № 5-275

Міжрегіональна Академія управління персоналом (М АУП)
03039 Київ-39, вул. Фромстівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб 'єктів видавничої справи
ДККя 8 від 23.02.2000

ВАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”
09117 Біла Цсрква-17, вул. Леся Курбаса, 4










