
Дмитро ЛИТВИНЧУК 

ВІД ГОРИНІ 
ДО КОЛИМИ 





книг «РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ» 

Дмитро Л И Т В И Н Ч У К 

В І Д Г О Р И Н І 

Д О К О Л И М И 

Рівне 
Видавництво «Азалія» 

Рівненської організації 
Спілки письменників України 

1998 



Друкується за ухвалою Редакційної колегії з підго-
товки та випуску серії книг «Реабілітовані історією» 
по Рівненській області (голова редколегії Іван 
Демянюк) . 

У книжці публікуються спюгади Дмитра Володимиро-
вича Литвинчука — активного учасника антифашистського 
руху опору, національно-визвольної боротьби 1942—1945 рр. 
у селах колишнього Тучинського району, довголітнього 
в'язня сталінських концтаборів; -

Редактор Григорій Дем'янчук, 
Художник Олексій ЛитВин. 
Відповідальний за випуск 

Євген Цимбалюк. 

( С ) Дмитро Литвинчук. «Від Горині до Колими», 1998. 



Віриться і не віриться — як то кажуть, за спиною, 
десь там, у золотому дитинстві, юнацьких мріях, боях зч 
волю України, в колимських концтаборах — сімдесят 
п'ять літ, десятки тисяч днів і ночей.., Якби ВОНИ буліі 
прожиті у рідному селі, в родинному Колі, за плугом чи 
іншими господарськими клопотами, біля синів та внуків, 
які замінили стару людину в роботі, то і не брався б 
за перо, щоб описати таке своє життя. А воно, моє жит-
тя, не таке, і хочеться з кимось Поділитись його великим 
горем та скупими радощами, які сьогодні в незалежній Ук-
раїні відчуваєш від того, що прожив усе-таки недаремно 
і був серед тих, хто прагнув її волі, боровся за неї. Пе-
регортаю дні життя, немовби сторінки великої книжки і, 
як живі, постають переді мною обличчя рідних людей, 
друзів і побратимів по боротьбі в Українській Повстанській 
Армії, знедолених в'язнів далекого північного краю... Така 
вже, видно, особливість людсько ї 'нам 'ят і — зберігати до 
останньої хвилини все те, що тобі рідне, дороге чи 
те, що в'їлося, як мовиться, у печінки. 

Отож почну свою Ьповідь. 
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«ВАМ В І Д К Р И Т І ВСІ Д О Р О Г И » 

Хочеться пригадати прожитий шлях від тих літ, від-
коли дитина може пам'ятати. Перш за все стоїть переді 
мною дід Тиміш з його мудрою усмішкою. Мабуть, було 
мені років п'ять, я прийшов поздоровити діда з Но-
вим роком. Пи(гає:| «А чи ти вже умієш хреститись? 
Чи знаєш молитву «Отче наш»?» А я радо йому: «Вмію, 
мене навчила бабця Олеся». Треба тут сказати, що моя 
рідна бабуся Анна померла рано і я її не пам'ятаю. 
Замінила мені рідну бабусю її сестра Олеся, що мала 
прізвище Бартманська. З причин розрухи після першої 
світової війни жила вона у нашій родині. Це була як 
на той час жінка письменна, освіченими були її дочки 
Галина, Марія, сини Леонід та Андрій. У мої дошкільні 
літа бабця Олеся доглядала і зодягала мене як рідного 
сина, я був хрещеником її дочки Марії . Моя хрещена 
мати, її сестра Галя та брат Льоня після першої світової 
війни опинилися на радянській території, а ще один син, 
Андрій, жив у селі Антонівка Костопільського району. 

Вирізьблюється з пам'яті: бабця тримає в руках жовті 
листки паперу (мабуть, газету) і каже якісь страшні 
слова: вороги України вбили славного сина нашого наро-
ду Симона Петлюру... Вже тоді я дізнався від бабці, що 
чоловік її сестри був офіцером петлюрівської армії, яка 
боролася за Україну, і теж загинув, але ще на війні. 

Так я підростав у рідному селі Річиця, поволі народ-
жувалося розуміння того, що ми — дід, бабця, батько, 
мати, я, мої сестри та брати, наші односельці — українці, 
що ми тепер поневолені Польщею, а ті українці, 
які десь там на сході, — більшовиками. Це розуміння під-
кріплювалося частими розмовами нашого батька Володими-
ра з дядьком Андрієм, до яких я, сидячи в кутку біля 
столу, дуже уважно прислухався... Дядько Андрій, теж 
офіцер петлюрівської армії, розповідав про бої з біль-
шовиками: згадувалися міста Коростень, Житомир, Вінни-
ця, кожне слово глибоко западало в душу. І вже тоді 
слово «більшовики» пов'язувалося в мене з якимись жорсто-
кими солдатами у «шапках з рогами», які не мають по-
чуття поваги до людини і звичайної людської жалост : . 
І ще одне сильне враження дитячих років. Відноситься во 
но до трохи пізнішого часу. Проснувся вранці і бачу: в 
нашій хаті чужі люди. Бабця Олеся пояснила мені, що 
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вони втекли від більшовиків через польську границю, бо їх 
заганяють там у колгоспи, а вони не хочуть ту^и, то 
їх за те арештовують і вивозять на Сибір. У нас жило 
чотири чоловіки, а в дядька Костика — три. Ті, що бу-
ли у нас, весь час хотіли щось допомагати батькові по 
господарці. Пам'ятаю: одного дня ясно світило сонце і вони 
всі семеро зійшлися у нас за хатою, дивилися на Ту-
чин і казали, що все тут, у вас, добре, але треба йти 
туди, у Тучин, мельдуватися у поліційному постерунку. А 
потім один мало не заплакав: «У вас тут спокійно, а 
що робиться там у нас із нашими жінками та дітьми, 
чи не похапало їх Н К В Д ? » Ті люди були у нас досить 
довго, а потім їх десь не стало — і досі не знаю, де 
вони поділись. 

Час минав, ми, діти, росли і все частіше я чув сло-
во. «школа». Та школа була далеко — V Тучині. Десь у 
1931 році батько вирішив, що нас, тобто мого старшого 
брата Івана, мене і меншу сестру Галю потрібно готу-
вати до школи. Він найняв приватного вчителя і той по-
чав навчати нас удома. Це була важка наука, вчитель був 
вимогливий. 

У 1934 році після домашньої науки я пішов у Ту-
чинську школу зразу у четвертий клас. Було важкувато з 
польською мовою, але закінчив перший рік навчання, маю-
чи загальну оцінку «добре». І справді, все було б добре, 
але вже в п'ятому чи шостому класі я відчув, що 
нас, українських дітей, мають за другорядних. Якщо було 
два п'ятих класи, то один з них «А» (в нього записували 
тільки поляків та дітей інших, неукраїнських національнос-
тей), а другий «Б» (цей тільки для українців) . Правда, в 
кожному класі викладалась українська ,мова, але всього три 
години на тиждень. 

У 1936—1937 роках, коли я ' вже був у шостому 
класі, ми, школярі, почали усвідомлювати, що українців 
більшість у школі, а нас примушують розмовляти по-поль-
ськи. Чому? Відповідь я знайшов удома в батька та баб-
ці Олесі. Вони мені пояснили, що наша українська держава 
звойована і ми тепер опинились під зверхництвом Польщі. 
Проте скупченість у класах «Б» єднала нас, українських 
дітей, в одну родину. Коли перед закінченням навчаль-
ного року вчителі вели нас на екскурсію в Шубківський 
ліс, то ми, шестикласники, по дорозі співали українських 
пісень «Гей же до бою», «Не пора, не пора», «Соколи, 
соколи». Ці пісні теж єднали нас. 
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Уже в сьомому класі (1938 рік) мені хотілося чим біль-
ше знати про свій край. А для цього були потрібні книж-
ки і саме ті, які не дозволялися в Польщі. Дізнався 
я, що в селі Річиця в Коротюка Івана відкрито хату-чи-
тальню «Просвіти». Як тільки надходила неділя, , я йшов 
туди, щоб дістати потрібні мені книжки. З тієї хати я 
взяв для читання «Кобзар» Т. Шевченка, «Хіба ревуть во-
ли, як ясла повні?» П. Мирного та книжки з історії Ук-
раїни — про гайдамаків, славетних полководців Сагайдач-
ного, Морозенка. Все це формувало в мені позицію свідо-
мого українця. 

У 1939 році я закінчив школу, а восени прийшли со 
віти. Спочатку здавалося,« що, може, буде і добре. Але 
ж... Через деякий час хотів улаштуватись на роботу, але 
мені відмовили. Причина — він, дивіться, той — з «ба-
гатшого походження». І тоді мені стало зрозумілим, що 
ця влада не всього народу, як про це повсюдно писа-
лось-говорилось, а для певної частини продажників. Чув. 
як нові начальники гордо казали: «Вам відкриті всі дороги». 
Потім виявилось, що то тільки комсомольцям. А нам... Коли 
я прийшов разів два у клуб (звісно, молодь гуртувалась 
для дозвілля) , то мене покликав до себе на розмову ди-
ректор Річицької школи Тищенко. Подумав, мабуть, що 
з мене може вийти «активіст». Крутив-крутив словами, а по-
тім і каже (і хто — директор школи!): «Тобі потрібно бу-
д<? слідкувати за двома господарями, а коли помітиш з 
ї^ сторони неповагу до влади — допорідай нам». І я 
зрозумів, що після того «вони» вже потурбуються, щоб ви-
слати їх, цих господарів, на Сибір. Тому сказав: «Ні, 
цьому не бути, я не стану продажником своїх людей, 
свого народу». 

Закінчувався 1939 рік. Захворіла моя бабуся, виховате-
лька моя, стала недужою, але ж і надалі продовжувала 
опікуватися мною як рідним сином. Було: прийду десь у 
неділю пізно ввечері, бабуся відчиняє двері, дає вечеряти 
на стіл, а сама сяде коло мене і чекає, поки я не поїм, 
запитає щось чи скаже ласкаве слово. Л я ж у спати — 
прийде, вкриє мене своєю ковдрою, щоб я вночі не змерз. 
Віддячував їй своєю шаною, внуківською любов'ю. А стан 
її здоров'я все гіршав. Одного дня, вже зимового, мама 
кличе мене з двору до хати і каже: «Тебе зве бабуся». 
Зайшли у спальню до неї, а вона до мене: «Сідай тут, 
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у ногах, і слухай». Дивлюсь: погляд її десь блукає по 
стелі. Але розпорядилась, як її поховати, що зробити з 
грішми, котрі в неї залишились, та майном, а потім і 
каже: «Ти, сину, будь обережний, ти не знаєш, які вони, 
ті совіти, кляті: схоплять і буде погано». Попрощалися 
з бабусею, а вона, все дивлячись на стелю, так і від-
дала Богові дух на моїх очах. 

Настав новий 1$41 рік — дуже сніжний і морозний. 
Через сорок днів несподівано, ніби й не хворіючи, помер 
наш дід Тиміш. Похорон був 19 січня 1940 року на ВЬ-
дохрища. Того дня дядько Федько із своєю сім'єю в ід ' їжджав 
з переселенцями до Німеччини і прийшов попрощатися * 
мертвим уже батьком. Виїхав назавжди з України, тому 
що боявся вивезення на Сибір. 

У ЗАГОНІ « Н Е Д О Л І » 

Ще перед тим, у 1940 році, почали забирати в людей 
землю у колгосп, у батька відібрали дідову землю, а всіх 
селян обклали такими податками, зерно- і м'ясопоставками, 
що народ аж застогнав. А на початку 1941 року б п я га 
Івана забрали до війська, опинився аж у Великих Лу-
ках — у Росії. Господарювання червоних «визволителів» 
перервала війна. Прийшли німецькі окупанти. Люди зрозу-
міли: ніхто тобі, народе, волі не принесе, її треба ви-
бороти самому. Більш відкрито почала діяти ОУН, готува-
тись до збройної боротьби з окупантами як із заходу, 
так і сходу. ОУН зросла кількісно та своїм впливом на 
свідому частину населення, яка стала на стороні ОУН і 
вступала в її лави, передусім хлопці. На початку 1942 
року в Річиці було створено молодіжну організацію «Юна-
цтво», потім і в багатьох інших селах. Хлопці проходили 
політичний, ідеологічний та військовий вишкіл. Вступаючи 
в «Юнацтво», кожен зразу ставав воїном Української Пов-
станської Армії — звичайно, добровільно. Членом «Юнацт-
ва;:-; став і я. Ми знали, що «вгорі» нами керують про-
ЕІДНИКИ , що існують надрайони, райони, підрайони, в які 
входили станиці. Кожна станиця об'єднувала кілька сіл. 
Так, наприклад, у станицю села Річиця входило юнацтво 
кількох сіл — Котова, Рисвянки, Антонівки та Ципилівки, 
було, десять ланок, по три чоловіка в кожній. Приймали 



тих, хто мав бездоганну поведінку, «юнаком» не міг бу-
ти п'яниця, бешкетник. Одна з вимог до члена органі-
зації — знати історію рідного народу. Навчання проводив 
станичний вишкільний з кожною ланкою зокрема. Д л я без-
пеки існували певні правила конспірації, яких ми дотриму-
вались у нашій повсякденній діяльності. Станичним вишкі-
льним був і я, четвертим за рахунком до липня—серпня 
1943 року, коли «Юнацтво» перейшло в безпосереднє під-
порядкування організаційної мережі ОУН. Створився від-
діл, яким командував «Недоля». Вояком цього відділу став 
і я. Перше випробування сотні — розгром німецького сто-
рожового гарнізону, що охороняв міст через Горинь у 
Тучині. Міст було спалено. Треба сказати, що зброю наші 
партизани здобували у боях, бо ніхто з інших держав нам 
не допомагав. Скажімо, сов-ітські партизани ^эдержурали 
озброєння з «великої землі». А ми самі були на своїй 
великій землі, нам допомагало тільки місцеве населення. 

Ще в другій половині 1942 року, якраз перед жнива-
ми, повстанці спалили у Тучині будинок крейсляндвірта ра-
зом з документацією на здачу зернопоставок довколишніми 
селами і відправку наших молодих земляків на підневільні 
роботи до Німеччини. Потім було забрано з гарбарень усі 
шкіри, призначені для взуття німецьким солдатам на фрон-
ті. Ми віддали все це у розпорядження командира «Дубо-
вого» для пошиття чобіт воякам У ПА, які дислокувалися 
в північних районах Рівненської області. А з фабрики, 
що розташовувалась у приміщенні колишнього польського 
постерунку, повстанці забрали теплий одяг та інші виро-
би, що теж мали відправлятися німцями на фронт. Після 
цього нападу гітлерівці розстріляли в Тучині родину Клю-
ків — п'ять душ. 

Пам'ятається наш напад на Тучин у січні 1944 року. 
Повстанці забрали награбовану німцями худобу, Що стояла 
в кошарі біля млина, а з млина — муку. Худобу роздали 
людям, а хліб замагазиновано як запас. У всіх цих ак-
ціях брав участь і я. 

Партизанський загін «Недолі» став відомий в усьому 
районі. Організований у червні 1943 року, він мав по-
стій на пус;томитівськйх хуторах в околиці садиби Мосій-
чука Аврама. Командиром у нас, як я вже сказав, був 
«Недоля». Справжнє його прізвище та ім'я — Степан Тро-
химчук, уродженець Тучина. У 1939 році його забрали 
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на польсько-німецьку війну. В польській армії мав чин кап-
рала. Невдовзі опинився в німецькому полоні. Там нала-
годив зв'язки з членами ОУН і вступив у її лави. ОУН 
уже тоді була натхненником та організатором боротьби за 
відродження та розбудову української держави. Трохимчу-
ка посилають у школу командирів у Мюнхен. Після повер-
нення в Україну став командиром сотні. Заступником по 
військовому вишколу особового складу був у нього «Жур-
ливий», а бунчужним відділу — «Хмара», справжніх прізвищ 
їхніх не знаю. Загін «Недолі» мав переважно самооборон-
ний характер, захищав села від наскоків гітлерівських 
посіпак та пограбувань. У районі була повністю організо-
вана своя адміністративно-господарська влада. Селяни зда-
вали хлібопоставки зерна в мізерній кількості, зате скільки 
хто міг звозили зерно та іншу продукцію на партизанські 
заготівельні пункти, ховали у схронах чи закопували в землю. 

Наприкінці серпня 1943 року наш загін за участю тере-
нових боївок ОУН визволив багато в'язнів та полонених 
червоноармійців з німецького гето в околиці Новоукраїнки. 
Тоді під час перестрілки з німцями загинули два повстан-
ці — Верещук Микола Васильович і Токарець Федось. А 
сотня наша все збільшувалась, стала по суті куренем. 

Тоді ж нашу сотню очолив молодий енергійний командир 
«Ворон». Пізніше він був направлений на Київщину. Там 
«Ворону» доводилося вести часті бої з червоними партиза-
нами, загинула велика кількість вояків УПА. 

Після повторної окупації західних областей совітами ми 
почали підпільну боротьбу. «Недоля» за станом здоров я 
не міг брати участі в бойовій роботі, перебував у схроні 
свого бунчужного «Хмари». Провід ОУН не раз попереджу-
вав «Недолю», щоб змінив місце, але він не прислухався 
до поради і був тим самим «Хмарою» виданий органам 
Н К В Д . Довго велося слідство у Києві і врешті-решт при-
судили йому страту через повішення. Вирок було виконано 
в Рівному на центральному майдані. Степан Трохимчук ге-
роїчно загинув разом із сімома борцями за волю України 
Нині там встановлено меморіальні дошки. Трагічна доля 
спіткала і його рідних. Ще в 1943 році німці схопили і 
замучили сестру «Недолі» Ольгу Климівну, а трохи пізніше 
також і всю сім'ю — матір Ганну Самійлівну, сестру Єв-
докію, її чоловіка Жданюка Івана та їхнього п'ятирічного 

'сина Богдана. 



Я теж потрапив у лабети Н К В Д , що сталося 19 люто-
го 1945 року. Розкажу про цей епізод. 

Сорок четвертий рік, другий прихід радянської окупа-
ційної влади, підпільна робота в районі, часті сутички з 
енкаведистами. Наше становище погіршується, люди гинуть. 
Мене переводять у Межиріцький район. На місце явки 
я спізнився, хлопці відійшли, моя зв 'язкова Марія Гаври-
люк теж пішла вже у зворотньому напрямку. Я лишив-
ся сам на сам без усякого зв'язку в незнайомій місцевос-
ті на снігу і морозі. Вже йшло до ранку, коли зустрівся 
з таким же, як і сам, — Михайлом Лук'янчуком (псев 
до «Чайка») , Він запропонував: «Я знаю тут в одного жи-
теля схрон, підемо туди і ' перебудемо день». Я погодився, 
бо вже світало й іншого виходу не бачив. 

Того господаря звали Антон Гурський. Він прийняв нас. 
Побачивши, що в мене один чобіт зовсім порваний, ско 
зав, що сусідом у нього швець, жінка занесе чобіт до ньо-
го, він поремонтуе його, а ввечері відправимось далі . Гур-
ський теж не пішов у радянську армію, переховувався 
вдома. Отож один мій чобіт господиня віднесла до шевця. 
Ми зайшли у схрон, на дворі уже став день. Приліг-
ши на долівці, заснув. І сниться мені якийсь страшний сон, 
щось жахливе, незрозуміле. Проснувся і кажу «Чайці»: 
«Треба звідси утікати, бачив сон дуже поганий...» Та як 
іти, коли надворі день, нема чобота, одна нога боса, а там 
снільки снігу? 

Не минуло й півгодини, як нас попередили, що йдуть 
енкаведисти, чоловік п'ятнадцять. Невдовзі спіймали Гур-
ського, взялися шукати схрон. Сам схрон був під землею 
на дворі, вхід з хати. Входу не знайшли, почали відкопу-
вати з двору, докопались до стелі схрону, прорубали її... 
Я з «Чайкою» порвали все, що не повинно попасти у во-
рожі руки, прощаємося один з одним, бо вирішили, що 
будемо стрілятись. Енкаведисти кидають через діру в сте-
лі Спочатку димові гранати, >а потім і бойові, ми пе-
рейшли у вхідний рів, а він не прямий, осколки нас не 
дістають. Кричать знадвору: «Здавайтесь!», ще і ще ки-
дають гранати, дихати немає чим, душить дим. Хвили-
ни стають роком, надходить кінець. «Чайка» і каже, а що 
як підемо на муки, може, переживемо, ми Україні завжди 
будемо потрібні. Здались. На «Чайку» був уже донос у 
Н К В Д Степана Окончика; хлопця дуже мордували і, ма-
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буть, розстріляли. На мене певних доказів у них не 
було. Ми з «Чайкою» ще в схроні домовились про те, що 
не знаємо один одного, а зустрілися випадково. 

Енкаведисти застосовували різні нелюдські методи ка-
тування, били, морили голодом, знущались, як їм хоті-
лось, садовили на «крісло смерті», включаючи 12-вольтову 
напругу... Думаєш: ось зараа і все закінчиться. Та Бог ми-
лував, я не зізнавсь, нікого не видав, по справі проходив, 
як воїн УПА. 

27 квітня 1945 року трибунал військ Н К В Д у Рівнен-
ській області засудив мене спочатку до розстрілу, а по 
тім за ст. 54-1 «а» на 20 років каторжних робіт з кой 
фіскацією майна. Отже, мій подальший життєвий шлях: 
каторга, 1956 року пересуд, повернення на рідну землю 
тридцятитрирічним лисим чоловіком. Та розповім про це 
детальніше. 

ДОРОГА НА КОЛИМУ 

Після суду мене, ледь живого, вкинули у камеру «ве-
ликострочників», заґратовані вікна якої були забиті дош-
ками так, що виднівся лише клаптик неба. Людей — як 
оселедців у бочці, лежали на цементовій долівці нероздяг-
нені, під голови клали своє взуття та онучі. їсти нам прино-
сили раз у день. Триста грамів хліба, трохи баланди — 
оце і все. Було, п'єш ту баланду, а в ній недопалки з 
цигарок, інколи плавало харковиння, кинуте у бак до 
їжі обслугою. Побачиш це, не їси, але шлунок нагадує 
про себе, чуєш, як у животі щось скрегоче, перевертає 
твої кишки. І «перепрошуєш» ту баланду... На «прогулянки» 
виганяли покамерно на кілька хвилин у загороджені дош-
ками дворики і, крім неба над головою там нічого більше 
не побачиш. Уночі чутно було, як скреготіли замки, бряз-
кали залізні двері. То забирали смертників на розстріл. 
Скільки брали в'язнів і де їх дівали — не знав ніхто. 
Проте говорилося, що енкаведисти «воронками» возять лю-
дей до Сосонок і там розстрілюють. 

У другій половині травня 1945 року нас, в'язнів, по-
чали покамерно випускати у спеціальну кошару, де, поста-
вивши рядами, робили так званий «шмон»: примушували 
знімати навіть штани і ставати раком, а вони, дозорці, 
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ходили і дивились, чи нема там чогось... Після цієї про-
цедури запихали людей у «воронки», везли на залізнич-
ний вокзал і завантажували у вагони по сто чоловік. Усі 
стояли на ногах, щоб сісти чи лягти — про це не було 
і мови. Д а л и по дві великих рибини і — все. Повезли у 
Харків на пересильний пункт. Погризеш рибину, хочеться ду-
ж е води, а її нема і не дають. На якійсь станції відчи-
нили двері вагона і конвоїри сказали: «На ваш вагон три 
відра води». Подають повне відро води, кожний тягне йо-
го до себе, розливають більше, ніж п'ють, але норма три 
відра і все. Пив ти чи не пив — то нікого не болигь, 
поїхали далі. А половині в'язнів тої води так і не діс-
талось, терпимо, але приходить майже кінець, ти гинеш і 
тоді береш свою сечу в долоню і п'єш її за воду, рятуєш-
ся від смерті.,. 

Приїхали у Харків. Нас вивантажили і під конвоєм 
відправили на пересильний пункт. Ішли якимись вуличками 
на околиці міста, конвоїрів дуже багато, десь метрів за 
п ять ішли вони один за одним. Люди виходили з хат, 
жінки, дідусі плакали і говорили: «Ми знаємо, за що вас 
усіх карають». Дівчата подекуди виносили воду, але кон-
воїри не допускали їх до нас. В'язні у цій великій колоні 
мали різноманітний одяг, були хлопці у повстанських од 
ностроях, а були і в цивільному. Я мав дуже негар-
ний вигляд. У Тучині в Н К В Д мене роздягнули, забрали; 
шинель і чоботи, а дали якийсь лахман з домотканого 
сукна і рвані черевики. 

У Харкові на пересильному пункті перебували десь із 
тиждень. Потім нас завантажили знову, але вже у «телят-
ники» по чоловік сорок, було трохи вільніше. Сформували 
цілий ешелон. Кожен із нас знав, що ось-ось залишимо 
рідний край, свій нарід, своїх близьких та рідних — бать-
ка, матір, братів та сестер і поїдемо незнаними дорогами 
на чужину, на муки... І от чується паровозний гудок, поїзд 
рушає у східному напрямку і ми здогадуємось, що нас по-
везуть далеко-далеко, 'десь у Сибір на якісь рудник!'. 

На кожній станції, де поїзд зупинявся, охоронці-енкаве-
дисти оглядали вагони, ходили і гримали по їх боках ве-
ликими дерев'яними молотами — шукали дірок, через які 
в'язні могли б утекти. Крім того, відчиняли вагони, пере-
раховували в'язнів, як худобу, а декого били тими ж де-
рев'яними молотками. Тоді ще тривала війна з Японією 
і в нашому напрямку їхали солдати на фронт. їх, зро-
12 



зуміло, на станціях пропускали в першу чергу, а нас від-
правляти на спішили. І от, пам'ятаю, на якійсь із станцій 
ще до Новосибірська біля нашого арештантського ешелону 
зупинився солдатський. Солдати як солдати, вони мали 
змогу виходити з вагонів, через віконечка кидали нам 
папіроси, махорку, а то і розмовляли, розпитували, хто 
ми і чому нас так везуть. Ми пояснювали, що ми за лю-
ди, за що засуджені. Енкаведисти почали відгонити сол-
датів від наших вагонів, солдати не звертали на них ува-
ги, почулися голоси: «Ми їдемо воювати, а ви, продажні 
шкури, за нашими плечима судите наших батьків, братів 
та везете їх на каторгу». Дійшло до того, що солдати ки-
нулись до дверей вагонів, почали відкривати їх, знялася 
стрілянина — і зразу ж наш ешелон рушив. 

Ми поїхали далі. У Свердловську — невелика зупинка. 
І ось змучені, напівголодні ми доїхали до Новосибірська. 
Тут нас вивантажили і погнали у. лазню. Там забрали у 
нас одяг, а видали вже каторжанський: майку і труси, 
верхню бавовняну сорочку та штани, ну і «тілогрійку»-ва-
тяику, виписали нам на каптурі номер справи, так само 
на тілогрійці на спині, на верхній сорочці, на правій ко-
лошві штанів вище коліна. У мене був номер Е-469. т <2-
рез двоє діб поїхали далі: Іркутськ, Чита, Хабаровськ, г к-
та Находка.. . Вразили сибірські міста — чорні, темні. Час-
то обабіч залізниці стояли майже одинокі хатинки, фрукто-
вих дерев не було видно зовсім. Проїжджаючи Читу, 
побачили совєтську культуру: будинки над дорогою — на-
чр сірникові коробки, небілені, нефарбовані, зрідка стояли 
зчорнілі від вітру дерева, ніби головешки після пожежі. 
Привезли потягом у бухту Находка, вивантажили на пере-
сильний пункт і щойно тут скінчилися щоденні перевірки, 
муки з водою. В зоні були порожні бараки. Ми там по-
сідали, полягали на голі нари і зразу ж поснули. Але... 
спати не дали блощиці, які падали на нас з усіх сто-
рін. Ми втікали від них на двір, на свіже повітря. Це 
був кінець травня 1945 року. З Рівного до Находки їхали 
вісімнадцять днів. А тут сира погода, мряка , -грязюка тов-
щиною до десяти сантиметрів... Людей у таборі багато, 
всі снують туди-сюди. Знайду якусь тріску, прогорну грязю-
ку до твердої землі, ляжу там і так відпочиваю. Всі го-
лодні, бо харчі ті самі: кусочок хліба і баланда один 
раз на день. У Находці перебували днів десять і вже 
хотілось хоч кудись а їхати, аби подалі від голоду. 
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Приїхали по нас «купці». Нас повантажили на товарний 
пароплав «Иосиф Сталин» і ми попливли в невідомому 
напрямку. А через день пароплав несподівано ставлять на 
якір і ніхто з нас не знав, чому і ми занепокоїлись. 
Аж, нарешті, дійшла чутка, що перед нами японські кораб-
лі, готові розпочати бій. Кілька пострілів — і нас нема. 
А на кораблі нашого брата до п'яти тисяч. Підняли між-
народний прапор і японці нас не торкнули, залиши-
ли живими. 

Отож пливемо далі. На кораблі нестерпна «качка», по-
вальна рвота. Всіх примусили лягти на живіт ницьма. 
Тільки санітари ходили та давали якісь таблетки. І так 
миля за милею, день за днем. Аж несподівано обслуга, 
бачимо, щось запримітила і на морі неспокійно. Розпочав 
ся шторм. Кораблем кидає зі сторони в сторону, залива? 
верхні трюми, всі люки закриті. А ми самі не свої: 
здається, ось-ось затопить нас на кораблі водою. Ал» 
минулось... 

Нараз хтось із палуби закричав радісно: «Земля»! З 
правої сторони виднівся берег, це був Сахалін. А ще 
через деякий час перед нами постала Камчатка. В Магадані 
нас знову спровадили у пересильний пункт і через кілька 
днів почали розвозити кого куди. Під ' їжджали великі ван-
тажні машини типу «Колхіда», нас садовили на голій під-
лозі кузова з трьома охоронцями, відгородженими від нас 
плотиком поперек кузова. їхали у табори безлюдними до-
рогами, обабіч не було навіть телефонних стовпів, а стояли 
встромлені у землю тички, що означало: тут дорога. Та>< 
ось яка ти, чужина... Що нас тут чекає? Яка доля? Чи 
допоможе Бог вирватися звідси? Чи побачу колись бать-
ка, матір, своїх близьких і рідних? Свою Річицю, Ту-
чин, рідну річку Горинь? 

* * * 
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« З О Л О Т О ПІД З Е М Л Е Ю » І «ЗОЛОТО В Д У Ш І » 

Проїхали в тих кузовах кілометрів вісімсот від Мага-
дана на північ. Привезли до табору імені Горького. На ве-
ликій брамі зверху була таблиця, на якій прочитав: 
«ГУЛАГ. Управление северовосточных лагерей. СевЛАГ. 
Прииск им. Горького». Перед прохідною всі зійшли з машин. 
Почали з кожної машини окремо «запускати» в табір. 
Там уже були в'язні. Нам зробили перекличку і зразу ж 
узялися за формування робочих бригад. Дали повечеряти 
і деякі бригади ще наніч повели на шахти. 

Мене зарахували в бригаду Миколи Руденка на шахту 
143 добувати золото. Ніколи б навіть не подумав, що 
життя піднесе мені такий сюрприз, що доведеться мати 
справу із золотом та ще й тут, на далекій і незнаній 
Колимі. 

У шахті був ще газ — після вибуху вентилятор його 
не відкачав. А ти мусиш опускатись туди на роботу... 
Люди отруювались, падали, ніхто на це не звертав ува-
ги. Один молодий хлопець, десь із Галичини, ледь живий, 
хотів вийти з шахти на поверхню, щоб вдихнути сві-
жого повітря, а там нагорі стояв конвой, вистрілив у г > 
го і ця дитина впала до нас у шахту мертвою. Пра-
цювали десять годин, потім під конвоєм пішли у табір, нес-
ли тіло свого друга до прохідної... 

У шахті механізації ніякої не було: накидаєш зірвану 
породу у вагонетку і пхаєш її з ще одним чоловіком до 
бункера, щоб висипати. Під бункер підходив залізний «скібд, 
ящик, і ним вивозили грунт на поверхню у відвал. За де-
сять годин такої роботи людина знемагає зовсім, 
ледь ноги тягнеш. Та де там, цьому ще не кінець. По 
дорозі до табору конвой веде всю бригаду на гору, щоб 
узяти заготовлених тут пеньків на дрова. Хлопці були різ-
ні — один міцніший, інший слабший. Слабший не міг узя-
ти сам якогось пенька і нести, волікся ззаду, тоді кон-
вой пускає пса, щоб він його рвав. 

У нашій зоні стояло 12 бараків, збудованих з круглих 
дєревцят; щілини заліплювались глиною; «підлога» була 
теж викладена тоненькими деревцями. Посередині барака 
була пічка для обігрівання, зроблена із звичайної залізної 
бочки. Біля обох стін праворуч і ліворуч стояли нари, там 
спали люди. Спочатку не було матрасів і ми лежали 
на дошках-обаполах, прибитих сучками догори, щоб дош-
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куляли в'язневі. Холодно, взимку примерзали ноги з ган-
чір'ям до стіни. Бараки закривалися на замок і в кори-
дорчику сидів конвой. На ніч у барак ставили парашу. 
Рано вранці «подйом», наглядачі вели всіх побригадно "у 
їдальню, на сніданок; після сніданку організованим поряд-
ком вели до туалету і в барак; там чекали дзвінка для 
виходу на роботу. Дзвінок! Усі бригади виходять до про-
хідної і тут уже начальство і наглядачі випускають на 
роботу, рахують кожну бригаду, вишикувану по четвірках 
(«первая, вторая» і т. д.). Тут бригаду приймає конвой і 
звучить попередження: «Шаг влево, шаг вправо — считаю 
побег, применяю оружие без предупреждения, руки назад 
и шагом марш!» Наглядачі були різні: одні не вислужува-
лись перед начальством, .а такі, як Іванов, Полянський, бу 
ли катами, садистами, нелюдами... 

Прийшли з роботи, повечеряли і — в барак під замок, 
о дев'ятій поіменна перевірка і спати — так ішли дні, мі-
сяці і роки. Працювати доводилось на різних шахтах 
(золотих, уранових), мити костерит і «вкалувати» на лісо-
повалі. Траплялись і різні випадки. Умовини життя і робо-
ти були такі, що люди, не хотіли жити, їли мило і по-
мирали. Харчували погано: сімсот грамів хліба і три рази 
в день по 500 грамів супу — води, в якій плавало один-
два листки з капусти. 

У таборі можна було зустріти представників усіх наро-
дів Європи й Азії. Культурними, освіченими були естонці, 
але водночас і найбільш делікатними до їжі, не моглч 
витримати суворих умовим життя. Вони масово їли мило, 
хворіли і помирали. Українці поводили себе стримано, зав' 
жди жили в злагоді з литовцями, естонцями та латиша-
ми. Це допомагало нам вистояти у таких жахливих умовах. 

Коли мене питають про життя-буття в таборах, то я 
розповідаю про те, що траплялося зі мною. В 1948 році 
я працював у шахті 170-ій. Тут була скреперна лебідка, " а 
я робив на зачистці лави, шуфлею скидав нарвану по-
роду до ковша, що вивозив її до бункера... Нараз обри-
вається натяжний ролик, що був зразу ж за мною, й 
ударяє мене по правій нозі нижче коліна. Я впав на зем-
лю з переламаною ногою. Механізм зупинили і товариші 

винесли мене на поверхню в так звану компресорну 
будку. Начальник шахти наказав вільнонайманому їздово-
му, щоб відвіз мене до лікарні. На возі не було нічого, 
отож поклали мене на голу дошку, посадили солдата з 
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охорони, щоб не втік, і їдемо. Воза трясе, а мені так 
болить, що, здається, відривається серце. В лікарні про-
лежав десь із місяць, нога якось зрослася, виписують 
на роботу в ту саму шахтарську бригаду. А ходити нор-
мально я ще не міг. Прошкутильгав з бригадою до про-
хідної, допомагаючи собі кийком. Побачили це наглядачі 
і один з них підійшов до мене, вирвав кийок з рук і 
викинув далеко в сторону. Взявши під руки, вивели мене 
товариші за прохідну, а там прийняв конвой і — кроком 
руш на роботу! Іти не можу, хлопці підтримують мене з 
обох боків. Бригадир Володимир Кравчук із Здолбунова, 
бачучи мене такого, до роботи не примушував. А йти до 
бараку після зміни знову була мука. 

Настала осінь, холодно, а ми в черевиках, майках і 
трусах — почали мерзнути. Від холоду рятувались хто як 
міг, пришивали до верхньої сорочки латки з онуч, аби 
хоч трохи було тепліше. У зоні стояла висока суха тра-
ва, я нарвав її, запхав у колошви літніх штанів, щоб 
було тепліше. Але на розводі, коли випускали бригаду 
на роботу, наглядач помітив моє «нововведення», наказав 
розстібнути штани і викинув траву з штанів геть. 

Важка, непосильна праця, погане харчування призвели 
до того, що більше половини «контингенту» стало непраце-
здатним. Люди вмирали чоловік двадцять за добу, їх 
голими скидали в трупарку, а звідти вже на санках ви-
возили на так званий «могильник» — У яр між пагорба-
ми. їздовий ,бувало, накладе на сани поперек замерзлих 
трупів, перев'яже колючим дротом і їде. По дорозі на той 
«могильник» не раз загубить яку людину, а, вертаючи 
назад, застромить того трупа ногами в сніг, а вже потім, 
їдучи другий раз, забере і його на «могильник». Було 
і таке. Бригади прийшли на розвод, а поміж ними два 
чоловіки везуть померлого. На прохідній виходить табірний 
наглядач з довгим залізним прутом, проколює труп через 
груди до землі, а тоді вже дозволяє везти на «могильника. 
А щоб померлий і проколотий «не втік», виділяють на до-
рогу конвойного. 

Вихідних днів спочатку не давали, став і я зовсім ос-
лабленим. Бригада в цілому не виконувала належної нор-
ми. Начальник шахти повідомляє про це табірну адмініст-
рацію. І ось конвой приводить бригаду до табору, на про-
хідній нас чекають уже енкаведисти і, не давши навіть по-
вечеряти, прямо з прохідної забирають і садовлять у карцо-
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ри. Попав і я в таку каталажку. В ній неймовірна холод-
неча, на стінах лід, голі нари без усякої постелі. Черго-
вий наглядач приніс води і триста грамів хліба, і за цим 
сиджу до ранку. А на другий день знову на роботу... В 
карцерах сиділи переважно штрафники, табірні злочинці та 
рецидивісти, бандити ще з волі. Я, не маючи сили виліз 
ти на горішні нари, одягнутий ліг на нижні; вгорі наді 
мною вклались два «руских» бандити Пархоменко і ГОЛОІ'.. 
У Пархоменка було більше ста років судимості. Чую, во-
ни між собою розмовляють: «Надо кого-то убить, нас будут 
судить и отправят в другой лагерь, там встретимся 'со 
своими друзьями, веселее будет». Лежиш на нарах і думаєш: 
ото зараз злізуть із нар і заріжуть... 

і 
Десь у 1949 році мою шахтарську бригаду перевели у 

третій лагпункт (табірний пункт), бо наша шахта належали 
до третьої дільниці. Тут був трохи слабший режим і году-
вали, хоч норма була та сама, трохи краще. Всі побригад-
но працювали на шахтах, геологорозвідувальних та інших 
роботах. Геологорозвідувальну бригаду очолював колишній 
бойовий пілот, майстер на всі руки Іван Тонконогий. По-
ходив сам десь із східної України. Його бригада мала висо-
кі показники в роботі і тому для неї він домагався 
від начальства кращого харчування. Всі члени його бригади 
були здоровими. У ній числились чотири водовози, кухарі, 
хліборіз, художник та нарядчик. Усі вони фізично не пра-
цювали, а харчувалися краще за шахтарів. І от улітку 
1949 чи 1950 року сталася подія, про яку невдовзі дізнала-
ся вся Колима. І ця подія була пов'язана з брига-
дою Тонконогого. 

Я вже згадував, що Тонконогий був майстром на всі 
руки, мав авторитет і в начальства, і в цивільного насе-
лення. До нього приходили, щоб він відремонтував, на-
приклад, акордеон чи там що інше. До нього в барак 
почали заходити і наглядачі та солдати — чергові з про-
хідної. Ніхто з них, звісно, не знав, що бригада готува-
лась до втечі: заготовлявся хліб та все інше, що можна 
було дістати з їдальні. План утечі був продуманий до де-
талей. 

Одного вечора приходить до Тонконогого в барак нагля-
дач, а другий залишився на прохідній. Цей солдат, щ ) 
зайшов у барак, був у військовій формі, з наганом. Хлопці 
кинулись до нього, обеззброїли і роздягнули, зв 'язали і ки-
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нули в «сушилку». Чекали дванадцятої години ночі: са-
ме в цей час виходили на розвод так звані «слабосилки», 
які працювали половину робочого дня. Перед виходом на 
розвод переодягнутий у військову форму зек обеззброюй 
чергового на прохідній, забирає в нього ключі від табору. 

Тонконогий шикує у четвірки своїх людей і виводить їх на 
розвод із зони. А там уже хлопці, одягнуті як конвой-
ні, перерахували бригаду, щоб охоронці на вишках ба-
чили, шо це йде розвод із зони. Лунали ті самі слова 
«шаг влево, шаг вправо», «применяю оружие без предупреж-
дения ' , «шагом марш». І пішли. Метрів за чотириста від та-
бору стояла казарма, в якій жили охоронці табору. Пов-
станці миттю оточили її, солдати напівголі повистрибували 
через вікна і повтікали хто куди. Хлопці забрали всю зброю, 
що стояла в козлах у казармі і відправились на трасу, що 
йшла на Сусуман. Кілометрів за 70 звідси був аеродром. 
Колишній пілот Іван Тонконогий планував узяти на летови-
щі літак і на ньому летіти в США. 

На трасі захопили проїжджаючу автомашину, розмісти-
лись у ній і поїхали в напрямку летовища. Доїхати їм не 
пощастило. Як на те, назустріч їм їхали одна чи біль-
ше військових автомашин із солдатами. Мирно розминути-
ся було неможливо. Хлопці вирішили прийняти бій. Побили 
трохи енкаведистів, але і самі полягли, не вистачало зброї. 
Іван пустив собі кулю в скроню. Чоловіка чотири в'язнів 
узяли живими у полон. Я пам'ятаю такі прізвища, як Бас 
Федір, Сарабун Федір, Дем'янюк Дмитро Васильович з Ту-
чина та кухаря Пуца. Було вбито і чимало енкаведистін, 
командира частини, яка трапилась на шляху повстанців. 

Ми тоді якраз працювали у шахтах і не знали про 
те, що сталося. Зразу після цього енкаведисти вночі зняли 
всі бригади з роботи, пригнали в табір у бараки, замк-
нули двері. Вікна затулили ковдрами, щоб нічого не ба-
чили. Сидимо в тривозі, очікуванні невідомого. Другого дня 
о дванадцятій годині знадвору почулася траурна мелодія 
похоронного маршу. Ми почали здогадуватися, що ста-
лось щось таке, що від нас хочуть приховати. Без вечері 

з затуленими вікнами ми і ночували. Третього дня, як і 
раніше, вийшли на роботу. Лише тоді дізналися про бій 
хлопців Тонконогого з енкаведистами. А . траурна мелодія 



звучала на похороні вбитих енкаведистів. У кожному бара-
ці по кілька разів робилися перевірки, старалися з 'ясувати, 
а кого ж таки нема. У табір привезли чотирьох убитих 
в'язнів — для постраху. А тих, хто після сутички на трасі 
залишився живим, ще раз судили, додали по десять років. 
Скільки вони відбули строку — мені невідомо. Знаю ли-
ше, що мій земляк з Тучина Дмитро Дем'янюк якось таєм-
но приїжджав із заслання в Тучин, але побачитися з ним 
не пощастило.* 

* Про цей епізод утечі з табору розповів з деякими відмінами 
колишній політв'язень Василь Потаповський у КНИЖЦІ «5? надією 
все життя» (Рівне, 1997) , 

* Л А 

Після цього випадку режим у таборі посуворішав. 
Настав 1952 рік. Я працював у шахті на лебідці, яка 

витягає породу з шахти на відвал. Було так: літо, соняч-
ний день, роботи небагато, я курю, поглядаю в сто-

рону відвала та щось думаю... Нараз чується дзвінок, щоб 
тягнути «скіб» з шахти на відвал для розвантаження. Я 
як звичайно глянув на терикон і... не бачу його, не бачу 
рейок, по яких має їхати вагонетка. Зрозумів, що осліп. 
А з шахти дзвонять раз за разом — давай! Іду до комп-
ресорної і кажу начальникові, що робити не можу, бо не 
бачу. Він розпорядився дати на моє місце другого чолові 
ка. Коли йшов до табору, то не бачив у людей їхніх очей, 
вух, а маячили тільки постаті. Поклали в лікарню. 

Одного разу головлікар Соколов з двома своїми підруч-
ними робив обхід хворих, питав кожного, як чується, мі-
ряв кров'яний тиск і кожному призначав, що робити з 
ним далі. П'ятьом у палаті, крім мене .назначили: щоб 
понизити тиск, брати з вени на руці півлітра крові. Від-
ходячи від мене, Соколов сказав стиха: «А в этого брат» 
не будем — для эксперимента». Отже, у них брали кров, 
а мені давали якісь таблетки. Незабаром один чоловік, ві-
ком уже старший, помер прямо на ходу, а трохи пізніше —• 
І білорус Алехно та ще один чоловік, якому я, ходячий, 
допомагав тримати грілку до ніг. Після «експерименту» кро-
ві з вени у мене вже не брали. Зібрали гіпертоніків 
у одну велику палату і почали лікувати сном. Зранку да-
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вали нам снотворне лікарство, кілька грамів глюкозного 
цукру — і ми спали, в палаті була гробова тиша. Тиск 
відчутно знизився і, може, лікування мало б добрі резуль-
тати, але де там — уже на дев'ятий день оголошено 
етап, нас із лікарні забрали на автошину і повезли аж на 
Бутугичаг в Індігірське управління. Місцевість тут інша — 
гориста, дві тисячі метрів над рівнем моря, кисню не 
вистачає, коли біжиш — задихаєшся. Мене направляють 
у табір «223 кілометр» (це від Магадана) . І от я на 
лісоповалі в бригадах Добровольського, а потім Чемериса. 

Бачачи мій стан здоров'я, начальник дільниці дав згоду, 
щоб я робив інструментальником — лагодив до сокир руч-
ки, топорища, гострив пили та сокири. Сюди, в ліс, нам з 
їдальні давали трохи крупи та пляшку олії, щоб ми самі 
зварили сяку-таку кашу. Бригада доручила мені готувати 
цей обід. Брав звичайне залізне відро, забивав якось два 
кілочки в мерзлу землю, на перекладині вішав те відро, то-
пив у ньому на вогні сніг, а коли води було вже до-
волі і вона закипала — засипав крупу. Накрити відро не 
було чим, зварена їжа пахла димом, але всі були ра-
ді, що в такий морозний день поїси гарячого. 

Конвоїри були різні, деякі співчували нашому брату, а 
більшість — ні. До мене в мою невеличку похідну будку, 
в якій ми змайстрували із маленької залізної бочки пічку 
для опалення і під час обіду хоч трохи обігрівались, за 
ходив із зброєю конвоїр Іванов, сам росіянин, добрий хло-
пець. Він казав нам так: ідіть і ріжте дерева там, де 
кому хочеться, а наприкінці робочого дня даю постріл угору 
— і всі сходьтесь, будемо йти до табору. Коли зварю 
кашу, він попросить: «Накинь і мені, я теж з вами 
поїм». Сядуть з бригадиром біля пічки, а він і розпові-
дає, як їх навчали жорстоко ставитись до наших людей, 
страхали, що в'язні сякі-такі, а він побачив протилежне 
•— тут. люди нормальні. 

Через деякий час нас охороняли інші конвоїри. Як при-
ходили ми на місце роботи, то вони зразу ж позначали зо-
ну, де маємо різати дерева, обтешуть сосни, щоб ти за 
позначену зарубкою сосну не пішов, а самі стоять по ку-
тах, дивляться за порядком. Бригада (чоловік тридцять) 
топчеться на місці, дерев, щоб пиляти, не вистачає. Одна 
пара хлопців зрізала сосну і вона впала верхом за межі 
зони. Вони ріжуть дерево на куски та й годі, мабуть, 
і не збагнули собі того, що верх сосни вже за зоною. 
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Підійшли, щоб порізати верх і раптом лунає постріл •— 
ОДИН; другий. Конвоїри вбили хлопців, бо ті вийшли за межі 
зони. А перед своїм начальством нелюди відчиталися, 
що ці двоє хотіли тікати, й одержали від властей вина-
городу — по годиннику. 

Було і таке. Весна, — мабуть, друга половина травня. 
Сніг майже розтанув, під ногами вода, а ми ще у зимо-
вих валянках. Після роботи машина по нас не прибула, 
до табору треба йти пішки, а це кілометрів десять. Кон-
вой вишикував нас по четвірках у колону, звично попере-
дили своє «шаг влево, шаг вправо» і ми пішли. Поки ще 
можна було, калюж не обходили. Та ось перед нами 
на дорозі з 'явилася така велика калюжа, що йти через 
неї ніхто не хотів. Що робити? Обходити без дозволу кон-
вою не маєш права — постріляють. А дозволу нема. М.ч 
всі як один зупинились, стоїмо на місці. Конвоїри кричать: 
«Шагом марш!», хочуть, щоб ми йшли через воду, мл 
стоїмо на одному місці, час минає, починає смеркати, а 
колона на місці. Тоді конвоїри командують: «Передняя чет-
верка — назад!» і знову: «Шагом марш, вперед!» ми і да-
лі стоїмо. Так переставили всі четвірки і жодна не піш-
ла у воду, стоїмо, що Бог дасть, конвой скаженіє, але, 
врешті, дозволяє обійти клюжу з правої сторони («Стрелять 
не будем!»). 

У табір прийшли пізно, на прохідній питають: «Поче-
му?» Бригадир вийшов з колони і розповів про звірство 
конвою. Чи було їм щось за те — не знаю. Мабуть, 
начальство посміялось і тільки всього. 

Якось приїхали на роботу, я взявся за своє діло — 
гострити пили та робити топорища до сокир. Від нашої 
будки було видно безлісу тундру. А на краю лісу видні-
лося кілька білих берізок — диво для цих країв. Я со 
бі і думаю: соснові держаки до сокир ламаються, зробити 
березові — може, були б міцніші. Конвоювали нас тоді 
двоє солдатів. Один з них, уже згадуваний мною Іванов, 
прийшов у будку погрітися. А я набрався сміливості та 
й кажу йому: «Бачиш, он там, де вже починається тундра, 
на краю лісу видно берізки, пусти мене, я піду і зру-
баю собі на держаки до сокир». Він подумав і сказав: 
«Іди, тільки будь обережний, не потрапляй іншим конвоям 
на очі, а то вб'ють». Я взяв із собою гостру сокиру та 
й пішов. Відстань була напевно кілометрів до трьох. Спо 
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чатку йшов звичайним північним лісом, людська нога там 
не ходила, дерево лежало на дереві, доводилося ступати 
по деревах чи й перелазити через них. На зло сніг під 
ногами подекуди вже провалювався і це утруднювало 
ходьбу. Іду далі, а тут — суцільні галярники, тобто дуже 
густі зарості деревцят — прямо тобі стіна і для того, 
щоб іти вперед, потрібно прорубувати дорогу. Вийшов на 
край тундри і пішов далі. Сніг під ногами був уже твер-
дий і йшов, як по мосту. Дійшов, нарешті, до тих 
беріз, які виднілися від моєї будки. Радію, що бачу перед 
собою дерево березу, але ж долав таку відстань майже 
дарма: всі вони карликові, так пригнічені північним кліма 
том, що й одного метра довжиною не мають доброї де-
ревини. Я відрубав кусок на один держак і пішов назад 
до бригади — звичайно, тим самим слідом, щоб не за 
блудитись. 

Приходжу до будки, а хлопці кажуть, що конвоїрів не-
ма, не видно. Почали ми обмірковувати ситуацію. Можна 
втікати, але куди — в тундру? Там і двоє діб не вижи 
веш. Вирішили бути всім на місці. Через' короткий час 
з явилися обидва конвоїри — Іванов і його товариш. При-
несли ведмежу шкіру та кусок ведмежого м'яса, розклали 
велике вогнище і пекли це м'ясо. Конвоїри розповіли, що 
у лісі зустріли ведмедя, який прямо на передніх лапах 
ніс труп пюдини. Застрілили його. М'ясо трохи спеклося і 
солдати давали хлопцям попробувати ведмежини. Але я, 
знаючи, що ведмідь їсть людину, не доторкнувся до нього. 
Я вже згадував, що кожен табір мав свого «могильника-», 
що розташовувався у якомусь глибокому яру. Трупів там 
ніхто нічим не засипав. Вони розкладались, їх довбали 
птахи і розволікала звірина. Такою була «советская действи-
тельность». ) 

Щоденна робота дошкуляла так, що хотілося хоча б 
день побути не на роботі. Тому одного вечора я надумав 
піти в санамбулаторію до лікаря на прийом, щоб хоч би 
на день звільнитись від роботи. Перед цим зайшов у наш 
ларець. Тут нам було доступне лише одне віконечко, через 
яке я міг сказати продавцеві своє прізвище, літеру та 
номер, а продавець уже сам записував, на яку суму ти 
щось :узяв, бухгалтерія потім відраховіувала її з твого 
особового рахунку. Взяв я дві пачки махорки й одну бан-
ку консервів і пішов на прийом. Лікар проводив медогляд 
штрафників з ізолятора. Біля нього сидів наглядач для 
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порядку. В кімнатку лікаря двері відчинені, чую, що хі-ось 
із цих хлопців каже: «Дмитре, чи нема в тебе чого 
закурити?» Дивлюсь, а це знайомий хлопець на прізвище 
Топор. Відповідаю: «Є!» і зразу ж беру з кишені ці дві 
пачки махорки і коробку сірників, даю йому. Аж тут на-
глядач зирк і побачив це, зразу встав на ноги, накладає 
мені наручники і разом з штрафниками веде до прохідної, 
хліопців закрив під замок в ізоляторі і приступає до 
мене. Бере біля грубки поліно, кладе мої руки в кайданах 
на своє коліно і сильно вдаряє поліном по замку; кай-
дани самі по собі затискуються, а після удару поліном 
мені здалося, що відрубані руки. Я знепритомнів і впав 
на землю, а наглядач Мороз і говорить: «Черт тебя 
не возьмет, жив будешь». Після цього вкинув у той са 
мий ізолятор. Тільки через чотири години зняв з моїх 
рук наручники. Так я і ночував у холодній до ранку аж 

до розводу. > . V 

У нашому таборі була лікарня, де лежали різні хворі. 
Якось кажуть мені хлопці, що в четвертій палаті ле-
жить мій земляк Джигун Степан з Гощі. А в неволі 
зустріти земляка — то щось радісне. Я вирішив відвідати 
його, під час вечері не їв свого хліба, купив баночку 
паштету і пішов через браму в зону лікарні. Зайшов у 
барак, де були так звані палати хворих, і знайшов сво-
го земляка, віддав йому те, що приніс, сів у нього на 
нарах та й почали розмовляти. Тут, у далекій чужій сто-
роні, нам здавалось, що ми рідні брати. Нашу розмову 
перервав вхід наглядача Михайловського. Побачивши мене, 
зразу скипів: «Чего ты здесь?» А я і кажу: прийшоь 
до земляка. Наглядач забирає мене, веде на прохідну, туг 
накладає наручники, так само, як Мороз, забиває замки 
якоюсь залізякою, я непритомнію, він відливає мене во 
дою, бере за голову, гне додолу і ребром своєї правої 
долоні вдаряє мене по карку кілька разів; після того 
мені здавалось, що мозок з голови випав, такий був біль. 
Потім знову вкидає мене у .карцер в наручниках на 
цілу ніч. 

На різні пригоди мені просто таки везло. Я так і 
далі трудився у дровоносній бригаді. Приходимо якось із 
роботи в барак, хлопці всі роздягаються та йдуть до 
умивальника, всі на ногах, ходять, про щось розмовляють 
між собою. Аж нараз наше радіо-брехунець сповіщає: помер 
Сталін... Спочатку всі застигли в різних позах, а через 
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мить почали радіти: нарешті не стало ката. Нам здалося, 
що стало легше дихати, ми раділи, мов на світ наро-
дились, різним розмовам не було кінця. А в обідню пору 
всіх нас, зеків, зігнали у клуб на «траурний мітинг». 
Усі каторжани посідали в залі на лавках, а табірне на-
чальство зайняло передній ряд. Про смерть Сталіна ска-
зав у своєму виступі начальник табору. Всі слухали, 
мовчали. Аж ось почувся жіночий плач — то за «бать 
ком усіх народів» тужила Чубиха, дружина начальника 
спецчастини. З нашої сторони пролунали слова: «Не плач, 
одним катом менше». Чекісти забігали, все допитувались, 
хто це сказав. А хто зізнається? Зіпсували чекістам і так 
поганий настрій, на цьому і закінчився мітинг. 

Через деякий час нас перевозять у центральний табір 
Бутугичаг. Тут високі гори, камінь на камені, нема жод 
ного квадратного метра землі, зарослого травою. Мене від-
правляють до бригадира, який мав колись псевдо «Вере-
щака», як мені пояснили товариші по недолі. Бригада пра-
цювала на промиванні костериту. А були тут іще й ура-
нові шахти і частина каторжан мучилась у них. У цьо-
му таборі я зустрів земляків — Колядюка Віктора з 
Гощі, Сидорчука Дмитра з Микулина і Парфена Суховерхо 
го з Малинівки. Ми всі між собою жили дружно. Пар-
фен не раз допомагав мені, ділився шматком хліба, за 
що я йому щиро вдячний. 

Після смерті Сталіна ми, наскільки це було можливо, 
уважно "слідкували за подіями в С Р С Р та у світі і 
жили сподіванням на волю, всяка вістка була нам дорога. 
Добре Ізапам'яталися Повідомлення про візит Булганінз, 
Маленкова та Хрущова до Великобританії. Нам про це 
в таборі ніхто не говорив, я вичитав це з газети «Ти-
хоокеанская звезда», яку дістав від одного «вільного» гро-
мадянина. Ми з інтересом читали про те, що в Англії 
під час цього візиту порушувались питання всіх сфер жит-
тя, навіть становища політв'язнів. Коли Булганін та його 
команда повернулися в Москву, то, виступаючи у Внуков-
ському аеропорту з промовою перед москвичами, зму-
шений був повідомити, що в Англії йому задавали запп 
тання про наявність у С Р С Р тюрем і таборів політв'язнів, 
і при цьому заявив, що він це заперечив, «так как та-
ковых у нас нет». І сказав це тоді, коли вся північ і 
весь схід Союзу були переповнені таборами. Англійці до-
магалися зробити «на рівних» перевірку і вони, совітські 
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лідери, нібито домовилися з англійцями про можливість 
такої перевірки. 

Можна собі уявити, як хвилювали нас такі новини. Тим 
часом на території велетенської країни, яка називалася 
«Гулаг», почали наводити «марафет», розвозити кого куди. 
На початку 1955 року слабших каторжан, які мали інва-
лідність, зібрали в одне місце; пішла чутка, що відправлять 
у Магадан, а то й на Велику землю. Так і сталося. За-
вантажили нас, інвалідів, на пароплав «Беларусь» і при-
везли в бухту Ваніно, а звідти автомашинами в табір, 
що був біля селища Старт. Тут уже природа була мате-
рикова. Коли зайшли в табір, то побачили траву і 
клумбу квітів. Я і багато інших хлопців підійшли до 
клумби, стали на коліна і пестили, пригортали до се-
бе квіти, щоб вдихнути цей забутий запах. Квітів ми не 
бачили десять років! У зоні росли дерева, під ногами 
слалась трава і ми настільки її жаліли, що не топтали, я 
ходили тільки по доріжках. 

Селище Старт і наш табір розташовані були неподалік 
Комсомольська на Амурі. Саме місто біле, гарне. Його, 
як відомо, будували українські в'язні, вони виконували всі 
роботи, а славу присвоїли комсомольцям. Воно на кіст-
ках українських! 

Зі Старту нас знову перевезли, на цей раз на підпри-
ємство табору «Дніпровський». Інвалідів другої групи до 
роботи тут не гонили. Ми зустрілися з усякими в'язнями. 
Було, розійшлися наші хлопці по зоні, щоб познайоми-
тись та порозмовляти з «тутешніми», але скоро побачили, 
що 'тут люди не ті — вони переважно сиділи за тяж-
кі злочини, вбивства і бандитизм. В одному з бараків 
виявився якийсь земляк прибулого з нами політв'язня Са-
фонова. При зустрічі «землячок» буквально роздягнув Са-
фонова та забрав у нього годинник. Роздягнутий Сафо-
нов прийшов до нас у барак і розповів, що зробили тут 
з ним. Серед нас були і в'язні, які брали участь у ві-
домому Індігірському повстанні, — Вольський Іван, Собко 
Іван, Миколайчук Микола та інші. Ми всі зразу зійшли 
ся і домовились: поступатись «ворам» не будемо, забере-
мо назад знятий одяг і годинник Сафонова та докажемо 
їм, що здатні відстояти справедливість. Ще за дня 
почали озброюватися хто чим може. Кожен з нас знай-
шов якусь залізяку; я, наприклад, знайшов без ручюі кай-
ло, приніс у барак і заховав під нарами. На домов-
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лений час ми, чоловік з п'ятдесят, приховавши те, що 
мали, оточили барак, у якому жили бандити. Зайшли в 
приміщення. Там усі вже лежали на нарах. Ми зразу 
попередили: з нар не вставати! А самі стали більшою си-
лою біля нар, де лежав той земляк бандит. Іван Вольсь-
кий приступив до нього: «Віддай ніж, яким ти змусив 
зняти з нашого друга одяг та годинник». Той відговорю-
вався, але віддав. Вольський застромив його в щілину 
підлоги, ударив ногою і зламав. Потім поставили вимогу 
про повернення одягу та годинника. Повернув. Все обійшло-
ся без побоїща. А планувалося так: якщо не за-
хочуть повернути речі, належні Сафонову, то розпочати бій-
ку, а коли і тоді нічого не вийде — спалити оточений 

барак до тла. 
У таборі «Дніпровський» довго не затримались. Нас, 

усіх колимчан, перевезли в інший табір на станції Хур 
мулі. Він стояв неподалік залізниці, від інших нічим не 
відрізнявся. Все те саме і таке саме начальство, такий 
же колючий дріт, а ти, в'язень, щодня голодний, тільки 
і думаєш, коли настане той час, коли можна буде хоч 
картоплі вволю наїстись... 

Тут нас перекомісували і міцних почали гонити до 
роботи на станції для розвантаження і завантаження ва-
гонів з лісом. Нам уже нараховували за роботу гроші: 
відсотків сорок виплачували, решту забирала держава ніби 
за наше утримання. Минув місяць, другий, але зарплати, 
хай навіть і мізерної, нам не видають. Тоді «братва» 
вирішила не виходити на роботу. Дзвінок на розвод, а 
ніхто до прохідної не йде. Дзвонили, дзвонили наглядачі 
та й перестали. Тоді в їдальні, яка служила водночас за 
клуб, скликають збори. Зайшли і ми в зал. З якоюсь 
доповіддю, як звичайно, виступає начальник табору. Вій 
пояснює нам, що буде робитись далі для добра совітсь-
кої людини, а ви, як він висловився, «розводите свинствоь. 
Ці слова ми і підхопили: досить, мовляв, того, що ви 
його в таборі розвели, наведіть порядок з усім, а до 
роботи не підемо доти, доки нам не буде виплачена 
заробітна платня. Минув іще один день, зарплати так і 
нема, а ми до роботи не виходимо. Так минуло тр.і 
дні і врешті начальство змушене було видати нам плат-
ню і після того ми вийшли на роботу. 

У таборі Хурмулі перебували кілька місяців. Потім 
нас перевозять на станцію Біра в Єврейській автоном-
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ній області. Тут табір виглядав дещо чистішим, у бара-
ках нари одноповерхові. Клімат набагато тепліший. Звіл-
си, казали, кілометрів шістдесят до китайського кордону. 

Я і далі хворів, трохи лежав у лікарні. Надію на 
видужання мені подали лікарі-в'язні В. Старук, О. Мороз, 
литовець Ковалявскас, за що їм вдячний і понині. 

Начальство нібито почало дбати про те, щоб ми, ви 
йшовши на волю, мали якусь професію. Створювались 
курси — столярські, бджолярські та інші. Р а з на тиж-
день, у п'ятницю, начальник спецчастини збирав увесь 
контингент у клубі і розповідав, що нового буде в сіль-
ському господарстві: вже не буде МТС, а колгоспи 
матимуть свою техніку і самі розпоряджатимуться нею; 
в кожному колгоспі буде свій агроном і сам буде знати, 
де що сіяти. Ми слухали те все і робили свої виснов-
ки. Чи не готують нас до іншого життя? 

Ми прочували, що вже створені комісії Верховної Ради 
С Р С Р з перегляду наших справ. З усього було видно, що 
візит Булганіна, Маленкова та Хрущова до Великобрита-
нії дає свої плоди, в С Р С Р змушені пом'якшувати ре-
жим всупереч своїй хижацькій волі. 

Настав травень. Приїхала в Біру комісія з перегляду 
справ ув'язнених. Викликають згідно з алфавітом першу 
групу, чоловік двадцять, ведуть за зону в приміщення, 
де розташувалась комісія. Минув день, майже половину 
на пересуді звільнили, список зачитав увечері начальник та-
бору. Минув і другий день, до моєї літери «Л» ще не 
дійшли. Знову зачитано список, частину людей звільнили, 
не звільняли тих, хто значився «шпигуном», і тих, хто 
був пов'язаний з убивством. На третій день викликають 
і мене. Веде, як звичайно, конвой: Заходимо в приміщен-
ня по одному. З кімнати, де проходив, перегляд справ, 
хлопці виходили зворушені чи збентежені чимсь нам неві-
домим. 

Заходжу на пересуд і я. Бачу довгу кімнату, посе-
редині в ній стоїть ряд столів, за ними — чоловік до 
десяти якогось начальства, нібито прокурор Далекосхідно-
го краю та з президії Верховної Ради, й інші. За ос-
танні два дні, чекаючи на виклик, я добре обдумав, що 
маю говорити тоді, коли будуть щось питати. Перше 
запитання задав прокурор: «Зачем стрелял в советских 
солдат?» А я відповідаю: те, що там написано, не є прав-
да, я не стріляв у солдатів і доказів того не було і 
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нема. Якийсь член комісії зачитує з паперу, що я був 
господарчим УПА в рідному моєму селі Річиця. Я це 
теж відкинув, такого в протоколі, кажу, не підписував. 
Потім члени комісії почали між собою .перемовлятись. 
Один з них і каже: як він, тобто я, міг працювати в 
селі на німців, адже в сорок четвертому році вся Рів-
ненська область з 2 лютого була зайнята радянськими 
військами. Думаю: слава тобі, Господи, що переплутав 
їхні думки... А ще один додає: «Але ж ти підписав про-
токол?» А я відповідаю: «Був доведений фізично і мо-
рально до такого с,тупєня, що, не задумуючись, під-
писав усе, що від мене вимагалось, аби лише скорше 
мене розстріляли». Наприкінці один з них запитав, де 
проживають мої батьки, я сказав: за старою адресою. 
Більше нічого не питали і я вийшов з кімнати. Ту? 
хлопці зразу до мене: чому (так голосно там говорив:1 

Я і розповів. 
Увечері, коли псі .справи були переглянуті, нас ще 

з конвоєм привели в табір. Перед вечерею — збори в 
їдальні. Всі зайшли в зал, на сцену піднявся началь-
ник табору і почав зачитувати прізвища тих, кого зві-
льнено. Всі стоять, слухають, у залі — мертва тиша: 
кожний чекає, а чи прочитають його ^прізвище. Дя'вго-
довго тягнуться секунди, чую: «Левицький», «Лещишин» 
уже на мою літеру. І ось, нарешті, зазвучало: «Литвин-
чук Дмитрий». У мене неначе грім ударив, знепритомнів, 
а потім дійшло до свідомості, що я вже вільний. І зра-
зу ж з 'явилася Думка: «А що буду далі робити?» На 
закінчення начальник табору сказав: усім, чиє прізвище 
зачитане, здати все табірне — постіль та інше, а завт-
ра одержимо паспорти й поїдемо додому. 

Отож у сталінських "таборах я відбув одинадцять років, 
три місяці і шість днів. Чим була для нас ця катор 
га — видно з моєї розповіді. Можете тільки уявити, як 
ми, підневільні золотодобувачі, сприймали тоді слова відо 
мого поета з його вірша «І рости, і діяти», що часте-
нько звучали по нашому радіобрехунцю: 

Золота! — не тільки під землею, — 
Золота! — у кожного в душі! 

Скільки золота того є у каторжних норах, ми знали. 
І чи є «золото» у душі партійно-чиновно-енкаведистських 
можновладців і масової зграї їхніх посіпак — теж знали. 
Не золото було у їхніх душах і навіть не залізо, а 



якась отруйна суміш постійної ненависті, шакальної злоби, 
незникаючого бажання тортурувати, мучити людей, які не 
могли оборонитись. 

25 травня 1956 року пішли ми вже без конвою з 
одним тільки начальником спецчастини Сосковим у Бірсьче 
відділення міліції. Тут усім нам видали довідки про звіль-
нення з табору та паспорти тим, хто наполягав на цьо-
му. Ми прочули те, що краще мати паспорт, аніж одну 
довідку, і я зажадав , щоб мені видали паспорт. Капі-
тан, який виписував документи, питає мене: «А зачем 
тебе паспорт?» А я кажу: «Думаю влаштуватись у міс-
ті Рівному на авторемонтному підприємстві». Він і ви-
писав паспорт, хоч радив залишитись працювати і жити 
в Бірі. Після одержання документів, характеристик та 
паспортів нас і'ще прийняли на ніч у табір. 

На другий день, 26 травня, Сосков забирає нас, звіль-
нених, веде на залізничну станцію Біри, купує нам усім 
квитки на потяг, прощається з нами як вільними грома-
дянами, розсаджує по вагонах і ми поїхали на захід, до 
свого рідного краю, до своїх рідних. 

ПОВЕРНЕННЯ 

Пс дорозі зробив зупинку в Омську, відвідав дружину 
свого дядька Костянтина, якого під час війни заморду-
вали у Шубкові польські шуцмани, Теклю Литвинчук, її 
трьох синів — Бориса, Миколу, Леонтія і всю їх роди-
ну, виселену після війни. А в Златоусті зробив ще одну 
зупинку — там жив мій рідний старший брат Іван. З 
листів домашніх знав, що дружина брата Ліза працює 
касиром на залізничній станції. Тому, зійшовши з потяга, 
зразу подався до кас. Читаю прізвища касирів. На од-
ному з віконечок було написано: «Елизавета Литвинчук*. 
Але в цьому віконечку мені відповіли, що Ліза пішла 
додому. Як тільки розвиднілось, пішов я вказаними вулиця-
ми і знайшов потрібний мені дім. 

Брат Іван у 1940 році був забраний до совітського 
війська, я не бачився з ним шістнадцять років. Чи впіз-
нає мене? Заходжу у двір двоповерхового будиночка, за 
гавкав пес. Стукаю у двері, на другому поверсі відчиняє-
ться вікно і в ньому бачу брата Івана. По-'.російськи пи-
таю: «Ви Литвинчук Іван Володимирович?» Дивиться на 
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мене пильно і каже: «Так». Питаю його: «А чИ є у вас 
брат Дмитро і де він?» Відповідає: «Є, але не знаю, де 
він». Тоді кажу: «Я і є брат твій Дмитро!» Він скорень-
ко зійшов униз і забрав мене у квартиру. В нього я 
перебував десять днів, розповіли один одному про своє 
життя, потім брат із дружиною посадили мене на потяг, 
що ішов на Київ, і я поїхав додОму. 

У Рівне приїхали ввечері, автобуси вже не ходили, 
дівайся де хочеш. Добре, що зі мною був ще один такий, 
як я, — із села Ж а л я н к а . Нам пощастило найняти так-
сі на Тучин, водій привіз нас до пам'ятного мені Тучинсь-
кого мосту, він був на ремонті, ми розрахувались і далі 
пішли пішки. На дорозі трапилось нам дві дівчини і 
коли я сказав, хто я і куди йду. вони нам обом пома-
гали нести наші речі і порадили залишити їх у Пай-
кових, бо йти ще далеко. Так і зробили, речі залиши-
ли, а самі — чимскоріше до своїх родин! З Шкінде-
рівки до моєї хати було вже кілометрів півтора. Федір 
І іацков хотів, щоб я заночував у них. Я не погодився 
і ми обидва пішли в темряву ночі до моєї хати. Дорогу 
навпростець знали, через поля та сіножаті за півгодини 
добрались до батьківського подвір'я. 

Серце стривожено билось: бачу через вікно, як хо-
дить по хаті батько, як знівечила його доля — дід з 
бородою. Ну що ж, настав час проситись до хати... Ду-
маю, треба постукати у вікно так, як стукав колисо, 
коли був партизаном-повстанцем. Стукаю по склу злеге-
нька — так, ніби б'є кулемет, з перервами. Батько вмить 
повернувся до вікна і — мерщій відчиняти двері. Зайшов 
я у хату, з радістю та плачем кинувся батькові на шию. . 
Обступили мене матуся, брати Ростик, Юрко та Сашко. 
Раділи, що, нарешті, всі разом. На другий день пташкою 
прилетіла і сестра Галя, яка була замужем у Річиці. 

Зустріч моя з рідними відбулася 25 червня 1956 року, 
на другий день Зелених свят. Відпочивши кілька міся-
ців, почав я шукати собі роботи. У довідці про звіль-
нення з табору від 25 травня 1956 року було вказано: 
«Следует к месту жительства — город Ровно». Тому у 
Рівному я сподівався одержати якусь працю на авторе-
монтному заводі. Проте там мені рішуче відмовили, як і 
в прописці на подальше життя в місті. У міліційних 
органах наказано мені виїхати за межі області. Але я 
не втратив надії: поїхав проситись на роботу на за-
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лізничну станцію Здолбунів. Але і тут відмовили. Сидів, 
як то кажуть, на шиї у батьків, у них і проживав. Аж 
ось викликає мене місцевий дільничний і повідомляє: «То-
бі необхідно виїхати звідси десь у східні області»; Си-
туація склалася складна і я собі подумав: «А що буде, 
як я почну виходити на роботу в колгосп «Червоний 
партизан»? Так і зробив. 

«Органи» ніби заспокоїлись, відстали від «бандерівця». 
У колгоспі закріпили мене вантажником на автомаши-
у, на якій працював шофером мій брат Юрій. Через рік 
пішов я «вгору»: правління колгоспу призначає обліковцем 
комплексної бригади № 2 села Кринички. Ще діерез 
кілька років став я обліковцем на тваринницькій фермі 
села Річиця, вступив на навчання у Млинівський зоо-
ветеринарний технікум. Згодом висунули навіть завідую-
чим тваринницькою фермою в Річиці, а після закінчення 
технікуму призначили зоотехніком по племінній роботі. 

Життєві обставини склалися так, що в 1973 році 
переселився в Тучин, працював у радгоспі «Тучинський» 
завідуючим сепараторним пунктом, потім був звільнений 
(згадали!) через судимість за участь в УПА. Але згодом 
усе якось налагодилось і до виходу на пенсію працював 
зоотехніком по племінній справі у тому ж колгоспі 
«Червоний партизан», хоч, звісно, червоним партизаном 
не був ніколи. 

На якій би роботі не доводилось бути, старався пра-
цювати сумлінно, бо знав, що труджуся для людей. Тепер, 
коли Україна стала незалежною державою, весь час 
пригадуються мені ті дні, коли за її волю стояв зі 
зброєю в руках. Згадую загиблих односельців та земляків, 
які полягли в боях з окупантами — німецькими і біль-
шовицькими. Тих мирних людей — дорослих і дітей, які 
загинули у воєнному вихорі. Почав записувати їхні пріз-
вища і все те, що про них знаю. То обов'язок пам'яті, 
обов'язок тих, кому Бог дав можливість дожити до ни-
нішнього дня. Можливо, мої списки не повні, може, ко-
гось пропустив, — хай пробачать люди, бо пам'ять уже 
не та. Подаю для читача ці скорботні списки, цей марти-
ролог, що стосується Тучина, Річиці, Рисвянки та інших 
ближчих сіл. Хочу, щоб не зникли у безвісті імена і 
тих, з ким доводилося ,жити і ' працювати, мучитись і 
боротись на каторзі у сталінських таборах. 
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Восени 194,3 року, коли фронт уже наближався до 
наших країв, гітлерівці (кажуть, що це зробили власов-
ці) зігнали в одну порожню хату багатьох селян Річиці 
і спалили їх живцем. Ось їх імена: 

1. Саливонюк Андрій. 
2. Саливонюк Одарка. 
3. Саливонюк Степан Андрійович. 
4. Саливонюк Василь Андрійович. 
5. Саливонюк Антон Артемович (з Трьома дітьми). 
6. Дмитрук Василь. 
7. Дмигг'рук Лунька. і 
8. Дмитрук Адам Васильович. 
9. Дмитрук Олена Карпівна (з двома дітьми). 
10. Дмитрук Карпо. 
11. Дмитрук Варка Оксентіївна. 
12. Дмитрук Василь Карпович. 
13. Дмитрук Сергій Карпович. 
14. Дмитрук Архип Сидорович. 
15. Дмитрук Оксенія. 
16. Остапчук Андрій Павлович. 
17. Остапчук Іван Павлович. 
18. Остапчук Параска Митрофанівна. 
19. Остапчук Юрій Антонович. 
20. Остапчук Ганна Андріївна (з двома дітьми). 
21. Остапчук Оксана Юріївна. 
22. Остапчук Іван Юрійович. 
23. Кирильчук Якилина. 
24. Сістук Петро Данилович. 
25. Сістук Катерина Спиридонівна (з двома дітьми). 
26'. Коваль Яків Кирилович, 
27. Коваль Параска ВікентІївна. 
28. Коваль Ганна Яківна. 
29. Гончарук Пріська Костянтинівна. 
30. Коваль Любов Олександрівна. 
31. Коваль Василь Васильович. 
32. Гончарук Марія Антонівна.-
33. Михальчук Домаха. 

На місці цієї трагедії стоїть невеличкий пам'ятник. Йо 
го поставив тут один з жителів села, якому, тоді ма-
лому хлопчику, пощастило втекти з цієї палаючої хати. 
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Вічна пам'ять тим громадянам Тучина, які були роз 
стріляні чи замучені гітлерівцями в 1943—1945 роках: 

1. Величко Василь Йосипович (1943). 
2. Жданюк Івар Каленикович (1943). 
3. Жданюк Євдокія Климівна (1943). 
4. Жданюк Богдан Іванович (5 років, 1943). 
5. Жук Павло Данилович (1943). 
6. Макотера Василь Миколайович (1943). 
7. Марач Андрій Іванович (чл. ОУН, 1943). 
8. Литвинчук Костянтин Тимофійович, (чл. ОУН, 1943). 
9. Німкович Дмитро Максимович (чл. ОУН, 1943). 
10. Трохимчук Ганна Самійлівна (1943). 
11. Ярмольчук Адам (1945). 

З 

Вічна пам'ять землякам, воїнам Української Повстан 
ської Армії, підпільникам і всім, хто поліг у боротьбі 
за незалежність Української1 держави: 

Тучин 
Багіиський Максим Петрович, загинув у бою під Во-
роновом у 1944 р. 
Величко Василь Йосипович. 
Войтович Ма^оія "Григорівна (1943). 
Войтович Кирило Данилович, загинув у бою з ковпа 
ківцями у Берестовці 1943 р. 
Гірак Дмитро Антонович, 1913 р. н., помер у табо-
рі ,(1955). 
Дем'янюк Володимир (Ладьо) Васильович, загинув у 
бою з Н К В Д 1944 р., псевдо «Ландиш». 
Жданюк Іван Каленикович. 
Жданюк Євдокія Климівна. 
Ж д а н ю к Богдан Іванович. 
Журомський Пилип Трохимович, загинув у бою з 
Н К В Д у с. Городище 1944 р., «Щорс». 
Клюк Іван Олександрович, вбитий німцями. 
Клюк Микола Володимирович, загинув у бою з Н К В Д 
під селом Микулин 1'Р44 р., «Човник». 
Кравчук Дмитро Степанович, загинув у бою з Н К В Д 
у с. У^атіїька 23.1 V, 1950 ір„ |«Клим». 



Макотера Марія Федорівна (1943), 
Марач Андрій Васильович. 
Литвинчук Костянтин Тимофійович. 
Лук'янчук Михайло, загинув у таборі, «Чайка». 
Макотера Марія Федорівна (1943). 
Марач Андрій Васильович. 
Нестерук Петро. 
Німкович Гнат Дмитрович, «Кривоніс», загинув у бою 
з Н К В Д в 1944 р. 
Німкович Дмитро Максимович. 
Німкович Зінько Архипович. 
Німкович Іван Легорович. 
Німкович Іван Петрович. 
Німкович Марко Григорович, загинув у бою з Н К В Д 
у с. Матіївці 23.IV. 1950 р., «Грубий», 
Німкович Микола Архипович. 
Онутрійчук Іван, загинув у бою з Н К В Д "у Шубко-
ві 23.IV." 1950 р., «Миша». 
Осипчук Федір Матвійович, «Гомон», страчений у Ту-
чині '194.4 р. 
Пацков Яків Гнатович, загинув у бою з Н К В Д під 
с. Городище, «Кручок». 
Пашковець Андрій Іванович, загинув у бою з Н К В Д 
(застрілився) 1950 р., «Кнопка». 
Пашковець Василь (1941). 
Пашковець Микола (1941). 
Пашковець Юхим Васильович, загинув у бою з ков-
пацівцями у Берестовці 1943 р. 
Поліщук Адам. 
Поліщук Максим Донатович. 
Поліщук Прокіп Донатович. 
Радовенчик Валерій Лаврович, загинув у бою з 

Н К В Д , під Вороновом, 1944 р., «Захар». 
Рисвянець Тодось Сильвестрович, загинув у бою з 
НКВД, «Яструб». 
Трохимчук Ганна Самійлівна. 
Трохимчук Олеся Климівна. 
Трохимчук Степан Климович, курінний, страчений у 
Рівному 1945 р., «Недоля». 
Черняк Василь Михайлович, загинув у бою з Н К В Д 
1944 р. 
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Черняк Іван Михайлович, загинув у бою з Н К В Д 
1944 р., «Боровик». 
Щербатюк Микола. 
Якимчук Адам. 

Р І Ч И Ц Я 

Величко Василь Романович. 
Величко Іван Васильович, загинув у бою з Н К В Д 
12.УІ. 1951 р., «Явір». 
Величко Пелагія. ' 
Вінничук Михайло Федотович. 
Вінничук Пелагія. 
Голянський Григорій. 
Гончарук Василь Бенедиктович. 
Гончарук Віктор. 
Гончарук Іван Романович. 
Дем'янюк -.Степан Володимирович. 
Добродій Кирило Вікентович. 
Коротюк Степан Лукашович. 
Михальчук Охрім Степанович. 
Михальчук Федось Дмитрович, загинув у бою з 
Н К В Д 1944 р. «Крук». 
Саливонюк Федір Арсентійович, «Богун». 
Сістук Яків Іванович, загинув у в'язниці, «Бородач». 
Стрілець Адам Наумович, загинув у бою з Н К В Д , 
«Муха». 
Стрілець Василь. 
Шукалюк Трохим Наумович, провідник ОУІІ, загинув 
у в'язниці, «Сич». 

Рисвянка 
Андрій Сергій С. 
Осипчук Іван Анастасович. 
Ост'апчук Андрій Тимофійович. 

Кринички 
Кушаба Григорій. 
Матиюк Павло Денисович, загинув у бою з Н К В Д 
під Вороновом 1944 р., «Бідний». 
Навозняк Володимир Романович. 

Воронів 
Верещук Микола Васильович, загинув у бою з нім-
цями в 1943 р. 



Гориньград 

Назарчук Тодось, загинув під Микулином у 1944 р. 
у бою з Н К В Д . 

Часто посилаю свою думку туди, в далекий північний 
край, де відбував каторгу. У пам'яті спливають образи тих, 
з ким довелося разом пережити ті жахливі митарстри в 
сталінському «раю», вийти переможцем над володарями 
справжнього пекла, майстрами злодіянь проти людянос-
ті, фізичних і моральних тортур. Вийшли переможцями і гі, 
хто повернувся на рідну землю, і ті, кому судилося зги-
нути. Так я думаю сьогодні, з висоти моїх 75 років. І не 
хочу забирати із собою на той світ усе те, що запам'я-
талось. Знаю, пам'ять людська не все зберігає. Але те, 
що зберігає, мусимо передати синам і внукам, людям 
прийдешніх поколінь. Тому подаю імена людей, з якими 
разом відбував каторгу: 

Краля Павло з Корця. 
Коваль Іван з Русивля (Гощанський район). 
Гринюк Яків з Уїздець (Здолбунівський район). 
Вольський Іван з Галичини. 
Рузняк Володимир із Закарпаття . 
Чорний Микола з Молдови. 
Заводюк Василь /з Молдови. 
Жолобчук Іван з Садового біля Тучина. 
Герасимчук Михайло із Здовбиці (Здолбунівський 
район). 
Дем'янюк Дмитро з Тучина. 
Штука Михайло з Крем'янця. 
Тонконогий Іван із Східної України. 
Крутій Василь з Бугрина (Гощанський район). 
Овсійчук Василь із Здовбиці (Здолбунівський район), 
художник. 
Скрабун Федір, Пона Йосип, Самотюк Петро, Харук 
Йосип, Василь Ілечко, Баран Федір з Галичини. 
Кушнір Леонід з Хорова (Острозький район). 
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Кулакович Панас з Рівненщини, Стасишин Михайло 
з Тернопільщини. 
Ж у к Сергій з Немович (Сарненеький район). 
Сидорчук Дмитро з Микулина, К.олядкж Віктор з Го-

щі, Парфен Суховерхий з Малинівки (ГоЩанський район). 
Феншин Костянтин, Бас Федір з Львівщини* 

Запам 'яталися і деякі прізвища: Крикун, Безкровний, 
лікар Старук. А їх були тисячі, сотні тисяч... 

* А А 

У наш час люди встановлюють пам'ятники загиблим за 
волю України. У Тучині на цвинтарі е могила перепохова-
них жертв сталінського терору. Треба поставити там ве-
лику фігуру — п'ятиметровий дубовий хрест. Поїхав я у 
Річицький ліс. Звернувся до знайомого лісника. Кажу: 
«Потрібно знайти дерево, з якого можна виготовити хрест 
на могилу убієнних». Зрозумів мене зразу і допоміг. 

І легше стає мені на серці, тому що бачу, як люди 
шанують пам'ять своїх рідних та односельців, які відстою-
вали Україну і своєю працею, і зброєю. 
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