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ЛЕОНИД БОРОДИН 1 грудня 1990 p. 
Москва

Когда вас привезли в лагерь?
Меня привезли в конце сентября восемьдесят третьего года.

С ту е  у ж е  был т а м ?
Да.

Могли бы вы вспомнить первые впечатления о нём? Или 
вы сначала о нём услышали, а потом  увидели?

Так или иначе, какая-то информация шла все время. Он вышел из оди
ночной камеры. Потом у него была почти драка с Ромашовым.

Ромашов на него с отверткой... А существует такое неписаное, а может, 
писаное правило, я же не знаю их инструкций, что в случае физического 
конфликта сокамерников разводят. Это во Владимирской тюрьме было, это
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везде было. Когда возникает конфликт, людей, как правило, разводят. У них 
произошел серьёзный конфликт с физической угрозой. Но их продолжали 
держать один день, два, три, четыре... Я  не помню сколько. В конце концов, 
он устроил там.., побил стёкла...

Ромашов?
Нет, Василь. В знак протеста. Это был, пожалуй, самый тяжелый пери

од, конец восемьдесят четвертого -  начало восемьдесят пятого года. Когда 
они начали полностью закручивать: запрещать свидания, воровать переписку, 
конфисковывать письма.

Я помню поразительные вещи. Кандыба всё пытался написать какому- 
то бывшему зеку, который находился в ссылке на севере. Все конфисковыва
ли —  «условности в тексте», «условности в тексте». В конце концов, он го
ворит мне: «Сейчас проверим». Пишет: «Поздравляю с Новым Годом. Желаю 
здоровья». Через определенное время идет стандартный акт: «Условность в 
тексте, конфисковано».

Литвин был доведён таким способом до критического состояния. Имен
но тем, что прекратились письма, не было свиданий. Начала поступать каки
ми-то боковыми каналами информация, что с сыном что-то. Потом у него 
было что-то с зубами. Они забрали у него зубы золотые, и он не мог есть. За 
несколько дней Навасардян, армянин, отстучал морзянкой, что у Литвина 
очень плохое положение, что от не ест, что мы за него боимся. Горынь через 
окошко с ним поговорил: «Держись, Юрко, держись», и всё такое. Я стоял 
рядышком и обратил внимание: «Слушай, а что он говорит так плохо?» Он 
говорит, что это, наверное, из-за зубов. Потом мы поняли, что у него уже на
чался какой-то психический процесс, по-видимому. Я не помню, Горынь это 
должен помнить. Литвин какую-то фразу сказал: «Не могу больше» или «Не 
хочу больше». Потом опять же морзянкой Навасардян вечером отстучал, что 
случилось.

Навасардян был в камере с Литвиным?
Там был Астра, Навасардян и еще кто-то. Четверо.

Он на их глазах э т о  сделал?
Нет. Они все ушли на работу, а он остался. Астра поваром был. Он по

сле обеда пришёл. Ему разрешали заходить в камеру. Он зашёл и видит: Лит
вин лежит, закрылся с головой. Спит да спит. Время было потеряно. Он ста
рался ходить потише. Спит человек. Чтоб не мешать. Правда, он ночами уже 
не спал, видимо. Потом люди с работы пришли. Он раненый лежал. Он же 
еще жив был. Кто-то еще пришел. Не помню уже деталей. Но кто-то обратил 
внимание на что-то ненормальное. Тогда уже вызвали врача. Этого самого 
Пчельникова. Ребята пытались найти, чем он это сделал. Чем? Лезвием толь
ко. Лезвия они не нашли. Двадцать сантиметров разрез. И тоже они скрыва
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ли. Что жив. Ничего подобного. Скоро приедет. Прошло уже полмесяца, нам 
говорят: «Скоро появится». Его уже похоронили давно, а они: «Он скоро 
появится», Его забрали в больницу, и, как нам потом сказали, ему три или че
тыре операции сделали подряд. Но где же. Он столько времени пролежал. 
Никому и в голову не пришло. Лежит да и лежит себе спокойно. Потом кто- 
то обратил внимание, что он не шевелится. Когда его несли, он еще что-то 
говорил. Я к чему это говорю. Положим, в Мордовские времена были более 
жестокие режимы. Или во Владимирской тюрьме голодом морили, люди па
дали в обморок. Такое бывало. А здесь нет. Здесь внешне всё было... Корми
ли лучше. Ларёк стал побольше чуть-чуть. Раньше два пятьдесят был на этом 
режиме. Практически ничего нельзя было взять. Они создали такое мелочное, 
но медленное истязание. Не получаешь три, четыре, пять месяцев письма. 
Тогда спрашиваешь цензора.

— Не пишут. Что же, мне за них писать? Не пишут.
Вы понимаете, что это их работа. Но все равно в голове начинают вы

страиваться всякие концепции. Кто его знает, что там дома.
У Василя было несколько срывов таких. Он очень нервный, импульсив

ный.

Вы у ж е  были вместе с Василием?
Нет, эго еще до... Что бы с Василием не произошло — мы это знали все

гда. Он всегда специально говорил очень громко. Ругался или давал какую-то 
информацию. Голос у него был. Говорил он всегда громко. Так что мы, в об
щем. были в курсе. Перед этим он был в камере рядом с нами. Предположим, 
это наша камера. С учетом окна. Он был в эту сторону, а Литвин здесь. Через 
окно мы часто переговаривались. Он стихи нам передавал «конём». Есть та
кой способ «конём» кидать. Верёвочку привязываешь, маятником раскачива
ешь, а там шваброй перехватываешь.

В общем, все пришли к выводу, что они проводят политику на измор. 
Если три-четыре года назад, до меня, были частые протесты, голодовки, то к 
этому времени все пришли к тому, что это явно специально провоцируют на 
голодовки или ещё на что-то. Они нам заявили, что не будут нас кормить при 
голодовках. Врачи нам заявили, что они пе будут нам помогать в нашей кон
фронтации с администрацией. Подыхайте. Все заняли такую позицию терпе
ливого сопротивления. А Стуе нет. Стус, наоборот, пошел вразнос, вразнос, 
вразнос. Убрали его из этой камеры. Какие-то конфликты были. Кто-то про
сил убрать и его, не из политических, что мол, его лихорадит и прочее. Он 
действительно лихорадил. Стус был для меня... Если бы мне предложили на
рисовать психологический образ поэта, или назвать, то я бы автоматически 
произнес «Стус». Я многих поэтов знаю. Я знаю, его сын мне говорил, что 
его политическое кредо ценится, может быть, даже больше, чем поэтическое. 
Что совершенно неверно. У него были определенные политические взгляды.
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он их высказывал и резко, и всяко, и не резко, и громко, и негромко. Но даже 
по отношению к политическим проблемам он был поэт, как мне это пред
ставляется. Я тоже писал стихи. И много писал. И вот как раз сидя со Стусом 
я понял, что я не поэт. Хотя я ему не читал ничего.

А он вам?
Он читал. Немного. Разговорную речь я понимаю всю. А со стихами, 

особенно Стуса, особенно верлибрового варианта, мне было, конечно, труд
нее. Мне что-нибудь сказать конкретно трудно.

Те стихи, которые он нам переслал, когда мы сидели с Горынем, мы их 
рассмотрели, мы их прочитали. И я их воспринял. А на слух мне уже было 
труднее. И в тот период, что он со мной сидел, он не писал. Он перед этим 
сидел в одиночке и очень много написал за это время. Видимо, это был такой 
период.

Мы всё время читали, периодику читали, обсуждали. Короче говоря, 
сложилась такая ситуация к июлю месяцу восемьдесят пятого года, что надо 
было их с Ромашовым развести. Кстати, мы ходили и требовали, чтобы их 
развели. Но никто не хотел сидеть с Ромашовым. Хотя перед этим за ним ни
чего такого не числилось. Но после этого скандала, когда он угрожать на
чал... Потом там не просто были угрозы. Я сейчас не помню уже. Мы с Горы
нем много говорили о том, что надо как-то Стусу именно помочь выжить. 
Потому что он явно идёт вразнос. И мы предложили такой план, что я пойду 
к начальнику и предложу сидеть с Ромашовым. А Стуса, мы так прикинули, 
некуда перекинуть, как на моё место к Горыню. Потом ещё был Курило в это 
время. Мы трое сидели: Курило, Горынь и я. Или Кандыба, я не помню точ
но. Может, Кандыба, я не помню. Я думал, что так или иначе с Ромашовым 
выдержу. Не так, то по-другому. Я пошел. Не помню, Кондратьев тогда был 
или кто. И этот вариант предложил.

—- Что вы ждёте? Новой драки? Это противозаконно.
Помню, мы куда-то даже написали протест. А Ромашову дали, по- 

моему, карцер. И Василь остался один. Мы ждём, куда кого кинут. А мне ни
чего точно не сказали.

—  Мы решаем.
А решает кагебист. Уже был Василенков. Проходит несколько дней, и 

действительно:
—  ...с вещами!
Закрываются двери. Он, конечно, смотрит. Пока я собираюсь, мы по

следний раз перекинулись.
—  Давайте, берите Стуса.
Мы были уверены, что они Стуса сюда, а меня к Ромашову туда. А они 

отправляют меня к Стусу. Стус потом говорил:
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—  Я никогда не забуду, какая физиономия была у Бородина, когда он 
зашел в двенадцатую камеру.

Я никак не думал, что они меня с ним посадят. Стус был очень доволен. 
І Іотому что он тоже не хотел возвращаться в ту камеру, из которой его убра
ли. Л Ромашова перевели вот сюда, рядом с нами. Когда меня перевели, он 
был очень доволен. Ромашова он терпеть совершенно не мог. Потому, как он 
мне говорил, что у него все терпение вышло. Меня перевели числа четверто
го -  пятого июня. Холодно страшно в этой камере. Дней через пять он полу
чил письмо от жены. Он был очень рад. Это было последнее письмо, которое 
он от жены получил. Больше он не получал ни от сына, ни от жены. Больше 
ему писем не передавали.

Х о тя  письма шли, конечно.
Разумеется. Да. Потом началась такая вещь. Чертанов на прогулке мне 

сказал:
—  И сколько дней ты с ним высидишь?
Никто с ним долго не высиживал. Я говорю:
—  Не дождёшься.
Первые дней пятнадцать они пытались... Например, наше окошко выхо

дило напротив вышки, и солдат на вышке ночью пел песни. Скучно солдати
ку, и он орёт песни. Стус постучал в дверь. Это было уже часов двенадцать. 
У нас отбой в десять. Подошел, по-моему, Сабуров. Стус говорит, что ж он 
гам орёт, спать не даёт. Тот вышел, куда-то перезвонил, и он замолчал. Они 
гам по циклам. Проходит дня два или три. Снова этот солдат. Причем он ка
кой-то среднеазиатский. Поет он свои народные песни, довольно громко, 
длинные. А Василь спал. Я нет.

Я крутился, крутился. Стучу. Галедин пришел. Я Галедину говорю:
—  Что ж такое...
—  А какое ваше дело! Это вас не касается! Это другая служба, мы к ней 

не имеем отношения.
Я говорю:
—  Что вы говорите? Три ночи назад мы обратились, вы позвонили и за

ткнули ему пасть. Что ж он там орет?
Назавтра они вызывают в дежурку Стуса. Не меня, а Стуса, который

спал.
—  Что вы Бородина накручиваете? Вы сами нервный, что вы его накру

чиваете? Он ночью жаловался, что солдат спать не даёт. Мы же знаем, что вы 
его подначивали, чтобы он сказал.

Стус приходит в камеру. Объясняет мне ситуацию. И я тут же барабаню 
в дверь, иду туда. Прихожу. Сидит Галедин. Я говорю:
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—  Перестаньте! Я понимаю, что вы хотите. Вам этот номер не пройдет. 
Стус спал, вы же двери открывали, вы же видели, что Стус спал, закрывшись 
с головой.

Чего нельзя было делать. Когда им надо было, они могли придраться. 
Но действительно такое правило во всех тюрьмах. Чтоб лицо было видно, 
чтоб руки было видно. Я говорю:

—  Вы ж видели, что он спал?
—  Ладно, ладно! Знаем, знаем! Это Стус всё!..
—  Давайте так: если вы будете продолжать, я накатаю вот такую телегу

о том, что вы настраиваете...
—  Да что вы: «настраиваете»? Да наоборот, мы заинтересованы, чтоб не 

было конфликтов. Нам вот где ваши конфликты! Мы наоборот заинтересова
ны.

Там еще был один эпизод опять же с Галединым. А в это время была 
история с библиотекой, когда книги у нас взяли лишние, больше пятидесяти 
килограмм, и обещали передать в нашу общую библиотеку. Там что-то было 
с помещением. Книг нет месяц, второй нет. И Стус со свойственной импуль
сивностью пишет заявление, что книги украдены. Они тут же составляют акт
о клевете, приводят его в какую-то комнату, показывают книги:

—  Вот ваши книги. Просто у нас полки еще не готовы.
И еще этот Снядовский, действительно его главный враг. Они Снядовского 

ненавидели за то, что он изображал из себя украинца. Причем он очень любил 
говорить, что он с большими писателями общался. Он подчёркивал, что он с та
кими общался, а кто такой Стус по сравнению с ними? Я  не знаю, кого он имел в 
виду. Снядовский в университете во Львове где-то работал. У него два образова
ния было: филологический факультет и юридический факультет.

Но это было ещё всё ничего. Однажды вызывает Стуса Снядовский и по
здравляет его с внуком. Что это значит? Что есть письмо! И Стус опять же со 
свойственной ему импульсивностью решает, что это письмо держит Снядовский. 
Хотя, в общем, не могло такого быть. Если кагебист сказал: «Выдать письмо!», 
письмо выдавалось. И никакой Снядовский против хагебиста выступать не мог. 
Держал либо цензор, либо кагебист. А он всё сосредоточил на этом Снядовском. 
Ещё были какие-то мелочи, с ним связанные. Я уже не помню что.

Вы не помните, в какой форме Снядовский сообщил ему о 
рождении внука?

Поздравил. Спокойно вызвал с улыбочкой и поздравил: «Поздравляю 
вас со внуком».

Потому ч то  сын рассказывал, к т о -т о  ему говорш, что  
фраза была так ова : «Радуйся, падла, у тебя...»

Нет-нет! Это исключено совершенно! Так с нами никто не мог... Если 
бы мне кто-то сказал «падла», я не знаю... Я не такой импульсивный, как-.
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Стус. но я, может быть, и что-то такое... Они обращались к нам только на 
«Вы». На «ты» мог только говорить Новицкий. И то сколько раз мы его пре
секали. Нет. этой фразы не могло быть, просто не могло быть. Не тот стиль 
отношений. Они очень культурно могли довести до смерти. Снядовский ско
рее всего, если ему приписывать в данном случае какой-то смысл, то он, мо
жет быть, хотел подчеркнуть, что я вот знаю, а ты не получишь письма. 
Именно это. Всё было очень вежливо. Они в карцер вежливо отправляли. Это 
была культура репрессий (ха-ха). И он решил, что письмо у него. Письмо это 
он держит. Ему хотелось узнать подробности какие-то. По-моему, он чуть ли 
не всё ему сообщил. Он что-то ещё ему сообщил. Потом он отправляет теле
грамму такого примерно содержания. Там три или четыре фразы было: «Н а
хожусь в полной изоляции. Провокации продолжаются». Какая-то была тре
тья фраза. Наиболее резкая фраза была третья. Они, конечно, эту телеграмму 
не отправили. Опять составляют акт о клевете: «Клеветническая, враждеб
ная», —  как обычно. И дают ему ознакомиться. Он всё накручивается, накру
чивается, накручивается. Сын должен был уходить в армию. У него нет ин
формации. Потом он получает письмо от матери. И, может, в силу случайно
сти в этом письме нет ни слова о жене. Мать просто, наверное, уверена, что 
жена пишет сама по себе. Но в Донецк в предыдущем-то письме он написал, 
а здесь ничего нет, что там происходит. Начинается эта общая неустроен
ность.

А перед этим, перед тем, как я в камеру пришел, приезжали украинские 
гебисты и пообещали его увезти в Киев. Это бывает. Периодически они уво
зили. Это их профилактика. И он на это очень надеялся. Что его туда увезут. 
Потому что это свидание стопроцентное, обычно. Сначала они дадут свидание, 
дадут передачку. Он очень на это надеялся. Но время проходит. Месяца идут. 
Василенков, местный гебист, при очередном вызове, прямо сказал:

—  Никуда вы не поедете.
А Стус решил, что украинское ГБ главнее Василенкова, и он этому Ва- 

силенкову:
—  Да откуда вы знаете? Не вы это решаете. Вы мелкая сошка.
А это чисто стратегически неверно, потому что он подчиняется Москве. 

Короче говоря, он еще с Василенковым вошел в конфликт. Чего-то там наго
ворил ему. Василенков тоже Василенков. Мне Василенков когда-то сказал:

—  Я знаю, что вы обо мне в камере сказали, что я не русский и не ук
раинец.

Хотя он, по-моему, из местных. Руденко там еще был, молдаванин с ук
раинской фамилией. Из надзирателей, провокатор, мерзейший тип. Почему- 
то они думали, что у нас есть деньги, всё время. Денег ни у кого не было. А 
этот ходил все время и просил у нас взаймы сто-двести рублей. Так в откры
тую просил:

—  Я в долг залез. Дайте хоть рублей двести. Я вам всё, что угодно.
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Мы решили, что это провокация.
Так это всё накапливалось, накапливалось. Потом в конце августа он 

получает передачу. Сам факт передачи значит, что всё нормально. Самое ин
тересное, что пик его нервности, так сказать, прошел с этой передачей. И еще 
было какое-то событие, не помню, которое успокаивающе подействовало. И 
в последнее время он вроде уже начал успокаиваться. И тогда они составля
ют этот акт.

За исключением, когда я выходил и гнал кино, я всё время в камере. Всё 
время. На работу мы вместе ходили. Это было помимо работы. Просто неко
му было крутить. А я когда-то крутил восьмимиллиметровку, «Русь». Нау
чился, быстренько освоил. А потом все-таки выход какой-то, какая-то ин
формация. Мне даже удавалось записочку какую-то передать.

Они составили этот акт. Не было такого эпизода. Я не знаю, откуда он 
взял. Вообще не было никакого повода. Не было ни захода, ни предупрежде
ния. Ничего совершенно не было. И никто этого не ожидал.

Вечером вызывают его туда. Нет его десять, пятнадцать, двадцать ми
нут. И потом я слышу крик на всю эту самую: «Фашисты! Мерзавцы!», —  и 
прочее. На Снядовского несёт. Он как-то его называл, не то «фальшивый ук
раинец», я не помню как. Я слышу, что опять скандал. Думаю, опять раздела
ли парня.

Заходит он и говорит, что составили акт. Причем они составили акт, но 
наказание не было определено сразу. Только акт составили. Это очень точ
ный расчет. Потому что когда на тебя составляется совершенно фиктивный 
акт, то любой взорвётся. А Стусу много не надо. И он тут же взорвался. Всех 
их наобзывал, наоскорблял. И они составляют второй акт на оскорбление — 
и пятнадцать суток. По самому этому наказания еще не было. «Как будем на
казывать?» —  так стоял вопрос. А он тут и понёс. Причем они сидели все. 
Часто бывает, просто один Долматов вызывает. А тут они сидели все. Сидел 
Долматов, сидел Снядовский, сидел Кондратьев. Как бы свидетели. Чтоб как 
он сейчас понесёт, чтоб все были свидетелями. Он и понес. И до того он был 
в таком состоянии, что он зашел в камеру и ещё не меньше полчаса стоял и кри
чал в дверь. Уже в камере. Он стоял у двери и нёс их всех: «Фашисты!» На Сня
довского: «Подожди, на Украине попадешься, тебя подвесят...» Он был уже за
ведён. Вообще, у него психическое состояние было очень напряженное.

Именно эти  последние месяцы?
Нет. Всё время, когда я с ним сидел. Я вот рассказывал сыну, когда он 

засыпал, у него сильно дёргалась нога. Очень сильно.
Что меня немножко обмануло... Я если психану немного, я полночи не 

могу спать. Не могу —  и всё. Я речи произношу, надо было так сказать, надо 
было так... А Стус засыпает в течение трех минут. Он засыпает мгновенно. И 
я думаю: «Здоровая психика!» Это мне уже потом объяснили, что это как раз
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самый верный признак. Это было потрясающе. Я никогда такого не встречал. 
Чтобы он лег на койку и, буквально, можно было до двадцати сосчитать, он 
уже спит. Я решил, что у него сильные защитные реакции, что организм со
противляется. А здесь уже я говорил с одним психиатром. И он говорит, что 
это очень опасный признак. С одной стороны, это действительно защитная 
реакция организма. Но это уже очень сильная стадия расстройства. Есть та
кое понятие —  функциональное расстройство нервной системы. Такой диаг
ноз могут поставить какому-нибудь уставшему служаке, чиновнику, кому 
угодно. Но диапазон этого диагноза очень большой. У него, по-моему, это 
расстройство было в очень сильной стадии.

Это не один раз так было. Я  ему еще говорю:
—  Василь, зачем это надо?
— Вот выговорюсь, и легче.
Я говорю:
— Но они под дверью вот пишут сейчас для нового рапорта.
—  Ну и что. Зато теперь легче.
Он это демонстрировал. Вот он откричался, откричался, откричался, и 

теперь сел, и всё. Потом он сел и говорит:
—  Ну, все. Я буду объявлять голодовку.
А мы с ним недели за две до этого говорили, что мы с этими голодовка

ми проигрываем морально. Потому что рано или поздно их приходится сни
мать. И кто снимал эту голодовку, знает, какое это ощущение.

По первому сроку я много держал голодовок и только дважды я доби
вался. А, как правило, снимаешь. Рано или поздно снимаешь. И всегда это 
ужасно мерзкое ощущение. Мерзко, когда начинаешь жрать, не есть, а жрать. 
Ведь там нет выхода из голода, как рекомендуют. Я, наоборот, помню, после 
первой голодовки две порции супа долбанул лагерного, у меня случился 
здесь вот спазм какой-то, и я упал мгновенно. Как стоял, так и хлопнулся на 
спину. Вдруг здесь как будто что-то стало. Потом мне объяснили —  спайка. 
Грудь как гранатой разрывает. Такое ощущение.

И это ощущение, что ты как собака начинаешь жрать, чавкать, и пони
маешь, что это необходимо. Выход из голодовки всегда унизительный. Перед 
этим мы разговаривали.

Я говорю:
—  Василь, а итог-то какой?
—  Всё, я больше не могу. А дальше некуда. Дальше осталось только 

стать на карачки и ползком перед ними ползать. Я так больше не могу.
Я пытался его как-то успокоить:
—  Я завтра пойду, напишу заявление, что того факта не было, что это 

фальшивый рапорт.
—  Нет! Нет! Всё равно я больше не могу. Они так вообще верхом сядут. 

Это, вообще, превратиться в скотину, в раба...
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И после ужина его забрали в карцер. Он еще поужинал. Гак посылка у 
него осталась, часть посылки. Они потом забрали. Назавтра я  п о і і і є л  к  Дол
матову, написал ему заявление. И просто сказал:

—  Вы имейте в виду, что Стус находится в тяжелом физическом и мо
ральном состоянии. Если что-то случится, вы лично несете ответственность.

—  А я вот никакой ответственности не несу. Представьте себе, никакой 
ответственности не несу. Он совершил нарушение, у нас есть за это опреде
ленное наказание. Я ни за что не несу никакой ответственности. Вы меня не 
пугайте.

Стус сам плохо знал своё физическое состояние, как я теперь думаю. 
Мы с ним три месяца сидели, и я не помню, чтоб он пил валидол. После го
довой одиночки его возили в больницу. И месяц продержали в морозилке. 
Это две комнаты, в которых полностью почти уличная температура.

Когда я там был, то мы с Визиром были. Тогда нам повезло. Там один 
из прислуги притащил медицинский рефлектор и проводку нихроМовую. И 
мы сами накрутили спираль. Мы включили и мгновенно вылетели все проб
ки. Мы такое там накрутили! Всё погорело мгновенно на всю больницу. Мы 
всё попрятали. Через некоторое время кто-то пришел, всё наладил. Мы учли 
что-то, что-то уменьшили. Потом включили. Свет так присел, но зато оно 
грело как печка. А он был с двусторонним воспалением легких, Визир. Мы с 
ним тогда прокантовались дней двадцать, наверное.

А Стус в этой комнате лежал, укрывшись двумя матрасами. Никакой 
врач к нему не приходил, абсолютно. То есть один раз зашел. Кого надо было 
бы судить, так это тех врачей. Лагерные еще ладно, когда им удавалось, они 
могли как-то... А вот те больничные —  это самые настоящие преступники.

Комнаты, в которых они нас содержали, там батареи не грели совер
шенно. Комната, в которой умирал Керимов, —  это был полный морозиль
ник. Он умирал в закрытой одиночке, с криком. У него был рак почек. Ему 
делали укол, через некоторое время он снова начинал кричать. Очень тяжело 
умирал. Через стенку мы с Визиром сидели как раз.

Какой ж е  смысл был в этих больницах?
Летом там нормально. Летом даже хорошо, прохладно. А зимой это из

девательство сплошное. Причем они везут в стакане. Стакан, знаете? Воро
нок, одна часть общая, туда могли набить пятнадцать, двадцать человек, и 
два стаканчика таких, с боков, где ты сидишь вот так. Называется «стакан». 
Это металл, сплошной металл. Назад нас с Визиром везли целый день. Благо, 
температура была восемь градусов мороза. У нас были валенки на ногах. В 
больницу часто выбрасывали для профилактической работы, как вот у меня 
было... я заподозрил, что у меня рак горла. Там меня навешал гебист. Для та
ких целей. Или, когда действительно, как Горыня увозили, когда у него силь-
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пая аритмия была. Сказать, что они не лечили, трудно. Но Стуса они совер
шенно не лечили, это факт, там в больнице.

Если брать за основу версию о сердечном приступе, то он, по- 
видимому, сам не знал о своем состоянии. Мы с ним ведь работали иногда. 
Иногда на прогулке удавалось поделать какую-то работу. Не просто походить 
в этом каменном мешочке, небо в клетку и всё. Но иногда надо было какую- 
то работу сделать. Мы с Горынем однажды пилили дрова. И так увлеклись с 
ним, что я потом чувствовал себя убийцей, потому что с ним случился при
ступ. Или снег убирать зимой. Большая радость была. Какую-то работу мы с 
ним делали раза два или три, и никаких признаков. Мы могли с ним делать 
интенсивные прогулки и всё что угодно. Мы каждый раз бегали. Он бегал 
лvчшe меня. Я ленился просто. А он терпеливо столько-то кругов. Так что он 
не знал сам своего состояния. Если опять та же версия действительна.

Вы не вспомните содержания самого первого а к т а ?
Я его не видел, но он мне дословно сказал. Речь шла о том, что он днём 

лежал на койке в верхней одежде, что абсолютно исключалось. Мы уже при
няли методу не поддаваться ни на какие провокации. И такого не могло быть, 
чтобы Стус запрыгнул. Это я мог запрыгнуть и так вот облокотиться. Стус не 
мог облокачиваться, потому что его койка была наверху. Он никак не мог там 
быть. Это просто исключалось. У меня нижняя койка была, это я мог прива
литься, или...

Овсиенко говорит, что он туда не запрыгивал, а просто  
локоть положил.

Нет, нет. Ничего этого не было. Я же был всё время в камере. Потом, 
когда я Долматову стал говорить, что это акт фальшивый:

— А вас в камере не было. Я лично подходил к глазку и видел, что он 
лежал.

Я говорю:
—  В какое время?
Он называет мне число. Я прикидываю и говорю:
— Не было в этот день кино!
—  Я точно не помню...
—  Покажите мне акт, когда и каким числом.
Они же не говорят, кто составил акт. То, что его составил Сабуров, тоже 

не стопроцентно. Это мы гак высчитали, что именно Сабуров составил акт. 
Сабуров и Руденко. Ни у кого доказательств тоже нет. Мы прикинули, и при
близительно получалось, что Сабуров.

Э т о  могло бы ть и общее решение.
Это неважно. Составить акт должен кто-то один. Подписывается офи

цер и дежурный надзиратель. Обязательно две подписи должно быть.
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Я говорю:
—  В этот день кино не было.
—  Я не помню...
—  Покажете мне акт.
—  Не положено. Я не обязан вам показывать.
Потом через день я увидел Василенкова. У нас из окна, если занять ка- 

кую-то позицию, что-то просматривалось. У нас не было козырька, в отличие 
от тех, которые были там. Это у нас единственное преимущество было, что у 
нас был открытый вид.

Я увидел Василенкова и записался к нему. Вечером он меня вызвал, и я 
повторил всё то, что Долматову. Я уже не помню, что он крутил. Разговор с 
Долматовым я лучше помню.

На третий день попросили ложку. Это меня не то что насторожило. Я 
понял, что действительно что-то плохо. Например, Горынь не мог выносить 
голодовку. У него тут же начиналась аритмия, когда затевалась очередная 
демонстрационная голодовка, день заключённого, или что-то ещё. Чисто та
кая, для поддержки штанов. Горынь этого боялся совершенно откровенно. 
День —  это не голодовка, это ерунда.

Я подумал, что, может, ему стало плохо. Но любой человек три дня вы
держит, абсолютно любой. Или, может, что-то изменилось в ситуации. И на 
четвёртый или на пятый день меня оттуда переводят назад к Горыню. А когда 
переводят, то тебя с вещами отводят в дежурку. В дежурке шмон. И в этот 
момент заходит кто-то из надзирателей и так громко говорит:

—  Паёк куда девать? Паёк здесь оставить, или куда?
И кладут на стол завёрнутый паёк. Паёк даётся тогда, когда едешь куда- 

то далеко. Когда едешь в больницу, никаких пайков не давали. И первая моя 
мысль, что Стуса куда-то везут. А куда? Он ждал, что на Украину. Постоянно 
об этом речь шла. Всё время он грезил: поехать в Киев, поехать в Киев. Х о
рошее совпадение для восприятия: меня убирают из этой камеры, я там боль
ше не нужен, —  значит, Стус не вернётся. Меня возвращают в ту камеру, от
куда меня взяли, к Горыню. Я тут же сообщаю, что принесли паёк. Кто? 
Мгновенно мы обстучались. Никто. Обо всех переселениях мы тут же сооб
щаем по окнам или морзянкой. Все вместе. Значит, Стуса на этап. И мы об
легченно вздохнули. Слава богу, что пятнадцать суток не сидеть. Это были 
четвёртые или пятые сутки, не помню. Мы всё восприняли очень спокойно. И 
первый, кто нам кинул эту версию, которую мы сначала совершенно не при
няли, как раз Лукьяненко. Это было дня через четыре, как меня вернули в эту 
камеру, Лукьяненко высказал гипотезу:

—  Я считаю, что Стус уже умер.
Мы начали узнавать.
—  Нет, нет. Стус на этапе.
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Они одновременно с пайком сделали эту штуку на кухне и этот паёк по
казали мне, чтобы я отреагировал.

Я не помню, из каких расчётов Лукьяненко это взял. По-видимому, пе
реговорил с Ромашовым. Версия у Ромашова какая-то была. И сам он там же 
работал, Лукьяненко. И первый он вышел на эту версию. Мы так же не вери
ли про Марченко, мы так же не верили и про Литвина. Потому что они гово
рили:

—  Жив, жив. Скоро приедет.
Вроде уже наученные, но все равно не хочется брать самый крайний ва

риант. Мы тоже все сомневались, сомневались. Долго они нас со Стусом кру
тили.

Там был один надзиратель, с которым у нас был более-менее контакт. 
Вечером мы выходили в каптёрку положить что-то, забрать. Так мы с Горы- 
нем вместе вышли. Горынь припёр его в стороночке и говорит:

—  Ты уже нас знаешь, мы не продаём. Скажи, что со Стусом?
— Я только могу сказать, что из камеры он вышел сам. Он был белый, 

как стенка, и вышел сам.
Вот эта информация ни в какую версию совершенно не вписывается. 

Причём этот надзиратель смотрел Горыню в глаза, говоря это. Можно допус
тить, что эту версию придумали гебисты, и всё это было подготовлено. Они 
могли даже знать, в конце концов, о том, что у нас с этим парнем какой-то 
контакт. Это немножко сложно, но допустить это можно. Получалось так, что 
с ним что-то случилось, потому что он белый, как стенка, был. «Я могу толь
ко сказать, что из камеры он вышел своими ногами».

Из карцерной.
Да, разумеется. «Он был белый, как стенка». И всё. Больше не стал го

ворить. Засуетился и замолчал. Вот ещё какой-то процент этой версии. Мо
жет быть, вариант ромашовский плюс вот это. Человек может даже в очень 
тяжелом состоянии собраться и выйти. Дальше он ничего не сказал.

А причина этого выхода? Он мог выйти на этап, на р а 
боту. ..

Скорее всего, в больницу. Имелось в виду, что в больницу, именно. По 
тексту этого надзирателя было понятно, что именно в больницу. Могла быть 
версия, о которой говорит Ромашов. Он говорит, что надзиратель выдернул 
крюк, когда он спал.

Наверное, тяж ело, когда человек спит.
Нет, выдернуть можно. Рычаговая часть там большая. Тем более, голо

вой спишь там, здесь ноги.
Тогда могло произойти падение?

Да. Там достаточно высоко. Вы видели, где уровень нар.
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А м о ж е т  бы ть так ая  версия, ч то  э т о  случилось не ко
гда он спал, а  когда собирался лож иться, когда поднимал 
или должен был опустить?

А это не он делает.
Но он должен д ер ж ать  ж е  эти  нары.

Да. Какую-то совершеннейшую случайность можно, конечно, допус
тить. Но не было такого никогда. Почему такая случайность должна быть со 
Стусом? Но Ромашов ведь утверждал, что он слышал крик.

А когда он вышел бледный, э т о  когда могло быть, т р е 
тьего числа?

Числа он не называл. Наша камера не слышала ничего. Кто-то расска
зывает, что слышали топот и прочее. Мимо меня никто пройти не мог, чтобы 
я не слышал. Может, они вообще в наш коридор не заходили, а вышли по той 
двери. Такое возможно. Ночью я слышал, как он просил у Новицкого тело
грейку. Это я слышал. Стус ему кричит:

—  Дай телогрейку, холодно!
Действительно, страшно холодно.

Когда он был в карцере?
Да, в карцере. Новицкий там что-то:
—  Ну что я? Не положено! Счас пойду спрошу у корпусного.
У меня достаточно приоткрытые двери. Я много даже интересных раз

говоров слышал. Как один хвастался, что «Свободу» слушает или «Голос 
Америки». Они забывают дверь закрыть. Мы часто подслушивали. Как ста
канами чокаются, мы тоже слышали. И вот я слышу, что он просто подошел к 
двери, постоял, потоптался и идет назад:

—  Не разрешает!
А это уже время было послеотбойное. Там был режим одежды. Тело

грейки можно было с какого-то времени начинать. Он, может быть, и обязан 
был дать.

И когда, собственно, вы у ж е  узнали?
Уже совсем узнали? Наверно, через месяц. Не раньше, чем через месяц. 

Это когда уже достоверно узнали. А до этого всякие версии шли нам. Что он 
в больнице, что он в Перми в больнице, что он на Всехсвятской в больнице.

А могла бы ть действительной версия, ч то  он на этап  
отправлялся?

Нет. Это был розыгрыш. В этом я уверен абсолютно. Это было днём. И 
уже в это время он был мёртв.

Когда С ту с решил объявить голодовку, он говорил, что  
э т о  будет голодовка сухая?
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Нет, про сухую ни слова не было. Но он говорил, буду до конца голо
дать.

Когда он шел по коридору в свою камеру, он на всю эту самую сказал, 
что мне дали пятнадцать суток. И за что, он прокричал. Это знали все. Когда 
его выводили уже в карцер, он громко прокричал: «Я объявляю голодовку!» 
Всю эту свою тираду о том, что до конца и прочее. Всё это он прокричал на 
коридор.

Когда я пришел к Горыню, они уже все всё знали. На второй или на тре
тий день из рабочей камеры я кому-то всё передал. Я не помню уже, кто был 
рядом. Все всё знали. Просто они слышали «фашисты» и прочее и решили, 
что ничего, как говорится, не поделаешь. Ну, опять Стус сорвался. В общем, 
никто особенно не забеспокоился. Но никому и в голову не пришло, что бу
дет такое. Думаю, что и начальство такого конца не ожидало. Я не думаю, 
что они специально этого хотели. Хотя они хотели его хорошо побить, при
жать. Да, это прослеживается. Доконать, поломать. Тем более что когда он с 
украинскими встречался кагебистами, это, видимо, такой был период, когда 
он нормально, хорошим тоном всё... Они могли это воспринять как какое-то 
колебание.

Как это часто было со мной. Я никогда не ругался, никогда не говорил 
«фашисты». Было раза два в лагере в первый срок, я срывался. А так я с улы
бочкой, спокойненько. Положим, пить со следователем чай —  это страшная 
аморалка. А я пил. «Давайте чаю, пожалуйста, попьём». Он стукает там, пи
шет. Вопрос —  «ответа не последовало», «ответа не последовало», «ответа не 
последовало». И пьёт чаёк. И часто у них, кто меня не знает, складывалось 
впечатление, что... Вот этот Василенков был уверен, что он меня дожмет. Я 
не кричу, как Кандыба. Кандыба не хотел с ними разговаривать, и всё. Я по
говорю, почему не поговорить, поговорю. Василенков однажды даже хлоп
нул дверью и закричал:

—  Я больше не буду с вами встречаться!
—  Так в чём дело? —  говорю.
Так что у них могло сложиться такое впечатление, что Стус буянил, 

буянил, а вдруг спокойно разговаривает. Может его достаточно еще раз при
жать, а потом можно уже и в Киев везти. Может быть и такая версия. Как 
было с Сокульским. С ним так и было. Его жали, жали, жали. Довели до пре
дельного состояния. Потом привезли в тюрьму. Он там...

Сама установка на такое сильное психологическое дав
ление, она была к этом у концу срока?

Нет. С самого начала.
У Кандыбы была такая манера поведения: он не ходил с ними разгова

ривать. И всё. Раза два или три его даже насильно пытались... Один раз его 
даже вытащили. Как вызывает, значит обязан. Вызывает якобы один, а там
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сидит их три. Такое бывало с Кандыбой. Это входило в план их работы. Про
филактика. Потом уже никто не требовал отречься от убеждений. Под конец: 
«Вы только напишите, что вы отказываетесь от политической деятельности. 
Ваши убеждения нас не касаются. Враждебные, так враждебные. Ваше дело. 
Напишите, что вы отказываетесь от политической деятельности. И всё. И гу
ляйте».

Под этим подразумевались разные письма... протесты, всё, что угодно.
У вас не было такого ощущения, когда С тус шел в кар
цер, говоря словами вашего героя из «Женщины в море», 
ч то вы услышали «голос см ерти»?

Нет. Конечно, в состоянии он был очень тяжелом. Он говорил: «Всё, я 
больше не могу». Бывает такое состояние предела. В обычной ситуации чем 
это должно было закончиться? Продержал бы он пять, семь, десять дней го
лодовку. Потом бы снял.

Я  уже говорил, что просто за лежание в одежде его могли лишить ларь
ка. Могли лишить свидания. Это специально было проделано, чтоб он раз
нёсся.

Правда ли, что  его обычно старались не подселять к ук
раинцам, чтобы они не оказывались под его сильным 
влиянием?

Что касается влияния. И Левко, и Горынь, и Кандыба под его влиянием 
быть не могли. Это люди сильные, сами по себе, со своими установками. Ни
кто из них не мог быть под влиянием Стуса ни в политическом, потому что у 
них свои концепции были не менее крайние, ни в поведенческом плане, по
тому что они тоже сидели, слава Богу, уже... В нашей зоне никто не мог 
иметь ни на кого влияния. С точки зрения поэзии все его воспринимали оди
наково. Что это поэт. Что это прекрасный поэт. Ни я ни на кого не мог вли
ять, ни на меня никто не мог.

Во всяком случае, он выделялся чем-то из украинцев, си
девших т а м ?

С точки зрения поведения —  импульсивностью. Я сидел, из украинцев 
хорошо знаю Горыня, Кандыбу. С Лукьяненко я никогда не сидел. С Овсиен- 
ко только очень короткое время был в общении. И все, пожалуй, кого я хо
рошо знал из наших, из этого срока.

Чем он от них отличался? Тем, чем отличается поэт от простых смерт
ных.» Это чувствовалось во всём. В языке прежде всего. Если я совершенно 
свободно уже понимал Кандыбу и Горыня, то первое время со Стусом у меня 
было несколько сложнее восприятие. Я специально просил, чтобы Василь го
ворил со мной только по-украински. Сначала он начал говорить по-русски со 
мной. Но когда мы с ним познакомились, я говорю:

—  Говорите по-украински.



Он начал говорить, и я его периодически переспрашивал, сначала. И об
разность его речи, и даже стилистика его речи отличалась. Я не могу сказать 
ни за, ни против. Чья лучше, чья хуже. Но что он отличался, это я сразу уви
дел. Это я потом обратил внимание на образность мышления, на оригиналь
ность мышления. Если Кандыба резонер, говорящий в основном положения
ми, то Горынь психолого-философ, скажем. Он может говорить грамотно, 
долго, без лишних слов...

Без патетики...
С патетикой! В зависимости от темы. А в Василя было всё, что должно 

быть присуще поэту. Даже в поведении, даже в манере общения.
У вас были разговоры не только по поводу бы та, но мо
ж е т  и о каких-то более отвлеченных вещах?

Конечно. О быте менее всего. Прочитывалось, обсуждалось что-то. 
Сначала просчитывались вкусы, в чём сходились, в чём не сходились. Потом 
политические моменты общего характера. Положим, христианство, еще что- 
то. Национальной темы мы, как правило, уже из опыта, не касались. В глубо
кие сферы этих проблем мы не шли. Конечно, поэзия. А потом, в камере ведь 
вытряхиваешься, как говорится. Я всю его биографию знаю. Многие момен
ты знаю, которые, может быть, и не надо даже знать. Но в камере проговари
ваешь многое. Горынь ко мне пришел сюда и сразу же:

—  О, Лариса1, я всё о вас знаю. О, Оля2, я о вас тоже всё знаю.
Очень любопытно его отношение к христианству.

Оно было двойственным, так скажем. Причём, как поэт, он мог через 
некоторое время высказывать точку зрения с некоторым, что ли, иным аспек
том. О христианстве мы говорили много. Крайняя его точка, которую он на
завтра мог не полностью повторять, заключалась в том, что славяне имели 
прекрасную религию, жизнеспособную, жизнеутверждающую, которая была 
одноприродна им биологически, так сказать. И в дальнейшем развитии своём 
из этой языческой религии могла выработаться какая-то природная, свойст
венная именно этому народу религия, которая бы не отразилась в дальней
шем пагубно на его истории. А христианство, привнесенное извне с психоло
гией смирения, униженности какой-то, авторитарности, заложило в славян
ское сознание этот момент, который ослабил сопротивленческий фактор пси
хологических структур. Или может чуть-чуть порезче это было сказано. В 
другой день на эту тему он мог говорить несколько иначе. Мог говорить о 
том, что он видит христианстве некоторые моменты, которые, бесспорно, ис
тинны. И называл что-то конкретное, я уже не помню что именно. Он неод

' Дружина Леоніда Бородіна.
2 Дочка Леоніда Бородіна.
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нократно подчёркивал, что он религиозен. Но он говорил: «Я сам это не могу 
сформулировать, а может быть, и не надо».

Как-то я поймал его на чисто атеистических доводах каких-то, которы
ми пользуется обыкновенный атеизм... Он обладал очень хорошей способно
стью вставать как вкопанный, задуматься, а потом сказать: «Да, это, пожалуй, 
не так». Причём без всякого. То есть, его спокойно можно было ковырять, 
как говорится. Уличить в чём-то. И не бояться, что он обидится. Его спокой
но можно было подлавливать на чём-то. Бывают люди обидчивые, а он нет.

Бывали у  вас споры какие-то существенные?
Существенных не было. Три месяца —  это мало. Есть такая закономер

ность, что где-то через полгода наступает то, что называется «приелись друг 
другу».

Были ли у  вас разговоры на такую, м о ж е т  быть, на одну 
из самых интересных тем , на счет этого главного пара
докса или конфликта, как вы пишете, «между жачкой 
трагедией плоти и демонической трагедией духа»?

Нет. Такой специальной темы, я, пожалуй, не помню. Иногда мы этого 
касались. Как возникают такие разговоры? Что-то прочитаем.

Например, у нас с Горынем были очень большие дебаты по Лесе Укра
инке. Очень много. Это тот вариант спора или дебатов, когда мнения не 
сходятся, каждый остается на своих позициях. Как правило, сначала идет как 
бы обмен мнениями, потом что-то возникает, потом тема уходит, уплывает. 
Даже на работе, когда стучишь... Все мы уже автоматизировались, норму вы
полняли, проблем уже не было никаких. Поэтому еще разговор во время ра
боты. Фактически, за исключением ночи, все остальное время можно разго
варивать. Но бывало, когда все устают, и тогда наступает в камере молчание. 
И вот день, два, три все читают что-то, пишут. Потом взрыв! И все начинают 
говорить.

Он рассказывал об украинских поэтах, о русских поэтах. Он был пре
красный знаток литературы русской. Не один раз он меня поражал ориги
нальностью мышления. Не скажу, верность или неверность, но оригиналь
ность сама по себе. Особенно если она идёт ещё от критического сознания. 
Можно с мыслью не согласиться или посчитать её спорной, но она имеет са
ма по себе какую-то эстетическую ценность. Стус постоянно демонстрировал 
вот такой тип мышления. Он либо подтверждает, либо отрицает. Но делает 
так оригинально, что воспринимаешь сначала форму, как это делается.

В чём-то мы с ним не сходились. Он, например, любил Андрея Вознесен
ского. Я его терпеть не мог совершенно. И сейчас не перевариваю. А у него с 
ним были какие-то ассоциации, связанные с молодостью, когда он начинал.

О Винграновском он очень много рассказывал. О Драче, о Костенко мы 
с ним говорили. О Тютюннике он рассказывал, я его вообще не знал. А Ва
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силь рассказывал о встречах с ним. Даже какую-то сцену он мне рассказывал, 
какие-то детали, я уже не помню.

Как вы начали польский изучать т а м ?
От кого-то, от Юры Фёдорова, что ли, осталась целая библиотека поль

ских книг. Во-первых, штук двадцать детективов, несколько томов писателя, 
которого я еще в детстве любил, Крашевского. Он мне объяснил. Там не так 
сложно. Поскольку украинский я уже понимал. Где-то через недели две-три я 
уже читал свободно. Я уже читал и классиков ихних, польских. Главное, что 
он меня уверил. Я не поверил ему.

— Две недели, две недели я даю. Через две недели ты будешь читать.
Стусу польский язык ещё очень нравился. Ни в одном языке такого нет. 

Что-то такое дворянское. И ещё какие-то он мне моменты показывал в языке, 
которые его особо характеризуют. Нравился язык.

Была ли каким-то событием э т а  встреча со Стусом для 
вас?

Много встреч было в лагерях. Я бы не сказал, что это самая какая-то 
встреча. На других уровнях, по другим причинам, по другим ценностным ка
тегориям встречи другие тоже очень важные. А здесь, поскольку она имела 
такой конец, то и значение имела другое.

Ощущалась ли т а м  какая-то особая человеческая тайна  
С ту са в общении?

Нет, я бы не сказал. Конечно, как у каждого человека, что-то есть, что 
неприкасаемо. Во всяком случае, он охотно открывался, когда возникал ка
кой-то интерес в какой-то области. Никаких таких особенностей я не помню.

А к надзирателям и кагебистам, ко всем людям, которые 
работали, т а к  сказать, с другой стороны, у него было 
отношение довольно резкое или т о ж е  изменчивое?

Это зависело от состояния.
П отому ч то  мне казалось, ч то  в стихотворении он при
поднимался над этим уровнем общения.

Это другое. Он бы не был поэтом, если бы он не мог над этим припод
няться. В лучших вещах человек, конечно, поднимается, как бы зол ни был. 
Там, где злость, там творчество кончается. Иначе он не был бы поэтом.

В конкурентной борьбе надзирателя с заключенным заключенный все
гда в выигрыше. Для него это жизненно необходимо, а у надзирателя это ра
бота, за которую ему платят деньги. Иногда он подключается в порядке азар
та. У того начинается азарт. Но это бывает редко. А для тебя это жизненная 
необходимость, выйти на связь, что-то получить, что-то передать. Морзянкой 
стучать —  это целое искусство.
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Кагебистский изолятор в Ленинграде. Мёртвая тишина, ковры везде. 
Когда в стену стук —  это слышат все. Надзиратели, по крайней мере. Какой 
сначала приём я для себя открыл. Пальто накидываешь на себя. Кладешь 
книгу на колени себе, читаешь, а правая рука под пальто, там пуговичка. И 
пуговичкой стучишь. Не забывай перелистывать страницу! Потому что он в 
зрачок сечет, комсомолец дотошный. Я  смотрю, нервничает. Раз в глазок. 
Два в глазок. Три в глазок. Я спокойненько сижу, перелистываю. Потом в 
конце концов на второй или на третий день довольный, «трах, тах, тах!», от
крывает кормушку:

—  Руку из-под пальто! Сейчас рапорт напишу!
Тогда изобрел я новую систему. Ночью после отбоя ложишься, кладешь 

морду на подушку с закрытыми глазами, руку кладешь вот так вот, а та рука 
идет под подушку и пуговичкой стучит. Демонстрируешь в глазок сонную 
физиономию. Так продержался я месяц.

Пуговичкой слышно хорошо?
Да. Или оттачивается карандаш. Чем тоньше, тем чище звук.

Э ти  способы у ж е  были наработаны, или вы сами приду
мывали?

Сами, конечно. Мы и морзянку там освоили. Со мной сидел эстонец, 
мальчишка, физик. И нам взбрело в голову. Мы пользовались так называемой 
Бестужевкой. Это алфавит разбивается на четыре группы по восемь букв. 
Стучится ряд и место, буква «я» четыре, а потом ещё шесть. Очень много, а 
морзянкой идеально. Там самое большее пять знаков. И вот он знал. Мы на 
маленькие бумажечки, вот такусенькие, переписали эту морзянку, скатали с 
них шарики. Шариков у нас было, наверно, пятьдесят с морзянкой. И потом 
на прогулке мы просто их раскидывали через проволочную сетку в соседние 
дворики, ничего не говоря при этом. Кто заинтересуется, что прилетело, 
возьмет. И под конец нашего следствия вся тюрьма тарахтела. Потом, после 
суда, они уже махнули рукой. Напротив сидел Ромашов, он газет не получал, 
так я ему новости газетные отстукивал.

Мы приехали в лагерь, привезли эту морзянку. Там маленькая зона, а 
через дорогу, метров семьдесят, вторая наша политическая зона. Стоит кто- 
нибудь и машет руками. Те сначала не могли понять, что такое. Но потом мы 
выставляли охрану. Пока от вахты он добежит, то мы сворачивали. Астра,- 
поскольку он был двухметровый, два метра и два сантиметра, он плевал. Он 
ставал посередине зоны между бараками и как светофор своими громадными 
ручищами...

Э т о  вы в Барашеве, в семнадцатой?
Да.

Э тих наших р еб я т  не было тогд а в Мордовии?
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Почему же? Только Кандыба Иван, а Лукьяненко был на одиннадцатой, 
но мы не были знакомы. Семнадцатая зона в Мордовии была по размеру 
примерно такая же, как в Кучино.

В Мордовии её потом ликвидировали, и вас перевезли в 
Пермь?

Какие-то ликвидировали, какая-то ещё была. Вот женская зона была, 
пока женщины все не освободились.

Как рассказы ваю т ребята, т а м  было посвободнее, в Мо
рдовии.

В первое время было вообще хорошо. Не было этих подзон, как они по
том сделали. Одиннадцатая зона —  это громадина, её за день не обойдешь.

Выступал Ченцов где-то и говорил, что там было прекрасно. Там были 
клумбы и прочее, и прочее. Все это так. Там было штук двадцать клумб с са
мыми пышными цветами, там было штук двенадцать бильярдов. Правда, там 
каменные шары, которые очень быстро раскалываются. Там было две или три 
ледовые площадки, футбольное поле. Там была летняя эстрада, на которой 
играл духовой оркестр из полицаев «Прощание славянки». Там был громад
ный клуб, читальный зал в библиотеке. Если посмотреть, не обращая внима
ния на одежду, можно было подумать, что это санаторий.

Кормили плохо. Пища была безобразная. Червивый картофель. Мы в 
семнадцатой свадьбу отмечали. Они там долго за эту свадьбу голодовки объ
являли, чтоб им жениться. А потом их завели в дом свиданий. Двухметровый 
Астра, рядом с ним такой маленький Платонов и я. Им целый концерт уст
роили под окнами с гитарой и баяном.

Десятки людей! Знакомства! Открытия! В те годы, когда я приехал туда, 
там бериевский генерал сидел рядом с власовским офицером, латышская эсе- 
совская дивизия рядом с каким-нибудь первым секретарём Астраханского 
обкома. Контингент там был самый невероятный. Не успеваешь перезнако
миться со всеми за короткое время.

Как они вас по второму разу взяли?
То же самое. Самиздат и публикации за границей.

И сколько вам дали?
Десять лет. Уже меньше не давали. И Стус так, и Горынь.

Когда произошли эти  переговоры меж ду Рейганом и 
Горбачёвым, вы знали, ч то  решилась судьба этих поли
тических лагерей?

Да ничего не решилось. Это преувеличивают. Это итог многих момен
тов. Это общий процесс шёл.

Серия этих смертей в Кучино каким-то образом повлия
ла на решение ликвидировать эти  лагеря?
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Нет. Абсолютно нет. С кем-то я говорил, не из рядовых надзирателей, 
когда мы наконец узнали, что Марченко умер:

—  Да вы все здесь подохнете! Вы что, не понимаете, что ли? Вы подох
нете, всех закопаем вот там, —  в полушутку, в полусерьёз.

Как хочешь понимай.
—  Всех закопаем. Места не хватит, что ли?
Это никак не влияло. Может только Стус, это уже восемьдесят пятый, и 

Марченко, в декабре уже восемьдесят шестого года. Вот эти две смерти мо
жет как-то. Хотя я думаю, что Стус едва ли ещё. Потому что ещё в этом году 
Горбачев в выступлении заявил, что у нас политических заключенных нет. 
Мы ещё читали.

Был там такой Фёдоров. Это скотина. Это замначальника по политчасти. 
Типа Д олматова?

Жена Бородина. Долматов был лучше.
Бородин. Понимаете, женская психология. Они вышли со свидания, хо

лодные, голодные, а он их посадил на машину и подвёз.
Жена Бородина. Ничего подобного. Было два эпизода. Я просила термос 

передать, и я видела колебания, дать или не дать. Он дал таки потом.
БорЬдин. Ты меня не убедишь, что это не разрешил гебист.
Жена Бородина. Когда гебист ещё не разрешил, я видела, как он коле

бался, брать или не брать. Я просто смотрела на его лицо. Было в нём что-то 
человеческое. И потом, когда мы с Ленкой стояли, он пошёл, взял бутылку 
водки и задворками шел с этой водкой. Ему было как-то неловко.

Бородин. Это женская психология. Ведь он убил Стуса практически.
Жена Бородина. Это другое дело. Я же не говорю, что он неспособен на 

это. Но в человеке что-то человеческое было. А вот в этом Фёдорове ничего не 
было. Это садист законченный. Гнусная такая харя. Это точно совершенно.

Они, м о ж е т  быть, потому и накручивали такого, как 
Стус, потому ч то  они испытывали дополнительно еще 
какое-то свое наслаждение?

Нет. Им, самим надзирателям, скандалы не нужны были. Это были эле
менты перевоспитательной политики. Это всё эти вот товарищи. Ни Конд
ратьеву, ни Журавкову... Им чем спокойнее, тем лучше. Журавков —  хозяин 
предприятия, которое должно быть рентабельным, оно должно выполнять 
норму, у него масса финансовых проблем. Любому начальнику отряда, Конд
ратьеву или Снядовскому, зачем им это всё? Сидят люди, поножовщины нет, 
не дерутся, норму делают. Что им еще надо? Ничего им не надо. Так что все 
это они. Что такое эти шмоны. Это ж проверка на сопливость. Искать у нас 
абсолютно было нечего. Это была бессмыслица. Как и обыскивали их до ги
некологических дел, когда они приезжали и уезжали. Ну что они могли мне
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привезти? Гранату, что ли? Это были способы чисто психологического дав
ления. Кто-то мог не выдержать.

А последний приезд жены С ту са вы помните? Когда он 
отказался?

Знаете, это он взбрыкнул. Взбрыкнул. Может быть, не рассчитал чего- 
то. Это необъяснимо. Это только Стус мог так сделать. Мы же ему говорили 
через окошко:

—  Василь, что ж ты делаешь? Не в нас дело, а в них. Ты представь, ка
кое у них будет ощущение.

Причем это ещё им повезло, что надзиратели добросовестно сказали, 
что Стус не выполнил определенную формальность при выходе из зоны, и 
поэтому...

Обыск, шмон?
Нет! Нет! В том то и дело. Когда выходите из зоны, там пропускная та

кая штука. Там такое окошечко, там сидит кто-то из охраны, и надо сказать 
фамилию, имя и отчество, срок, статью. И вот он отказался это сделать.

У него было не личное свидание, а общее. При общем не обыскивают 
так. По телефону или через стол, если телефон не работает.

Э т о  в любом случае, если ты  выходишь из зоны?
Обязательно. Дело в том, что там сидят не надзиратели, а охрана, кото

рая повыше, МВД. Это другая служба совсем. Такое правило. Это обязатель
но, так же как и этап. Из вагона выстроили —  перекличка, в вагон заходить
— перекличка. Это их форма, от которой ты не спрячешься. Вот он взбрык
нул и не стал говорить.

А ведь они могли сказать: «Он не захотел».
Как я летом однажды три-четыре месяца не получаю писем. Нет и всё. 

Вот цензор:
—  Вы что, хотите, чтоб я за нее написал? Не пишет, что я сделаю?
Ни акта об изъятии, ничего нет. Потом проходит месяца четыре, начи

наешь скандалить, и дают тебе пачку писем. Одна из причин, что Стус со
рвался, что письма перестали идти. Все письма на национальных языках шли 
через Москву. Там делался перевод для них. Это шло такими зигзагами. По 
отношению к литовцам или эстонцам был дополнительный отговор: «Пере
водят».

Любопытно, м о ж е т  ли у  этих людей бы ть не т о  что  
покаяние, а какое-то чувство?..

Вот пожалуйста. По Ленинградскому телевидению выступал следова
тель, который вёл диссидентские дела. Депутат от демократической России. 
Они сейчас все в демократической России. И такой лагоднёшенький. И ком
ментатор, который явно подыгрывал кагебистам, уже не выдержал и спросил,
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как же так получается, что вы такие хорошие люди, которые так заботятся 
обо всех, такая хорошая организация, а её не любят? Как же это получается? 
А тот на полном серьёзе: «Так и мы удивляемся!»

Меня почему-то особенно задевает, что  из гуманитари
ев шло т у  >а много.

Не обязательно. Из технарей тоже. Престижно.
Или э т о  гнусная романтика их ту д а  т я н е т ?

С одной стороны, романтика. С другой стороны —  ощущение власти. 
Тайной власти. С другой стороны, талантливый физик, у которого призвание, 
туда не пойдет. Значит, туда шел такой средний элемент, естественно.

По самому моему первому делу в университете еще в пятьдесят шестом го
ду против меня выступали три свидетеля из нашей группы, из университета. Все 
три ушли в ГБ. Тут же в этом году перешли на юридический и пошли в ГБ.

Так что  они работали, ещё будучи вашими...
Они и сказали это, что они смотрели мои тетрадки, когда я выходил, и 

прочее. Тогда это они не скрывали: «ГБ обратилось, и мы помогли».
Я вот выступал в Америке, и задали мне такой вопрос: «Почему у вас до 

сих пор не вскроются архивы, чтобы выявить всех стукачей?»
Я им сказал, что это не только невозможно, но и не нужно, потому что 

сегодня нет ни одного интеллигентного человека, у которого нет просто зна
комого гебиста. По лестничной площадке, по рыбалке... А учитывая, что у 
них простых контактов не бывает, о каждом разговоре он потом пишет отчет. 
Отличить стукача от просто доверчивого человека невозможно. И в конце- 
концов гебист —  он на следствии гебист, в тюрьме, гебист где-то там. Но до
ма то он нормальный человек, может быть, нормальный семьянин. Но учиты
вая, что он всегда на работе... Причем я абсолютно точно уверен, что у каж
дого писателя или кого, у каждого какой-нибудь окажется в жизни знакомый 
кагебист. И сейчас сделать вот это —  это сделать еще один шаг к граждан
ской войне. Это совершенно бессмысленно. Начнется сведение счётов по 
всем параллелям.

Для меня очень странна э т а  история с Калугиным. Не 
очередной ли э т о  ход?

Нет. Не надо о них думать, что это такая железная система, у которой 
никаких сбоев. Посмотрите, сколько гебистов перебежало. У меня кассета 
есть, из Америки я привёз. Беседы с бежавшими чекистами. Всё может быть, 
и промашка, и случайный человек, и человек не вписавшийся. Вот Филатов с 
нами сидел. Он же хорошо был устроен. Он был при военном атташе в Ал
жире. Но человеку нужны были деньги, и он сам предложил себя ЦРУ. Ведь 
его не вербовал никто. Сам вышел на контакт, сам начал с ними работать. 
Только из-за денег, никакого патриотизма. Положим, у Пеньковского были
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идейные соображения. Причем он мужичок, мордвин, из деревни. Но это уже 
служба разведки. Абвер по-нашему.

Ч асто в Кучино у вас были собеседования с ними?
Часто.

Обычно э т о  с попыткой склонить к покаянию?
Всё тут. Сначала начинается проверка на вшивость. Но тут у нас было 

одно правило: фамилий никаких, обо мне —  пожалуйста. Как я думаю —  по
жалуйста. Я вот так думаю. Больше ни о ком. Это всеми соблюдалось, я ду
маю. Так что это потом отпадало. Но в разговоре они тоже надеются поймать 
что-то, может, в оттенках отношений, как я буду говорить о ком-то. Хотя бы 
мельком, хотя бы фразой. Это работа.
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ВАЛЕНТИНА ПОПЕЛЮХ
дружина Василя Стуса

21 грудня 1990 р. 
Київ
вул. Чорнобильська

jlk  W W ... згадайте т у  хвилину, коли 
т ч и  вперше побачили Василя, коли ви 
г познайомилися з ним. Яке він на вас 

справив враження?
Справа в тому, що ми досить випадково з Василем познайомилися. Ко

лись випадково я була в центрі. Мені треба було чогось. Після роботи я туди 
побігла. Вже поверталася. Зайшла на Хрещатику в метро і собі їду на ескала
торі. Раптом хтось мене штовхнув в плече. Я гак глянула на нього: що це ще 
піке? І побіг... Він взагалі так літав.



Вниз побіг?
Так. Я стою, а він побіг. Полетів. Та й забула я. Потім я вийшла до елек

трички, що в мій бік. Дивлюсь: він тут теж ходить. Потім ми, здається, сіли в 
різні вагони, я навіть не пам’ятаю. Ще, думаю, біг і крилом зачепив. Доїхала 
я до Святошино і пішла додому. А у нас був величезний двір у Святошино на 
четвертій просіці. І вже я підходжу до воріт, озираюся: стоїть. Він ішов за 
мною якось так, що я й не бачила. Вирішив, що можна піти. І тоді він щось 
мені по-російському... щоб «не спугнуть птічку».

Ми тод і всі, як на вулиці знайомилися, т о  старалися по- 
російському. То він з вами познайомився чи щось сказав?

Якось ми познайомилися. Це, видно, така вже доля. Бо ми познайоми
лися не такі вже й молоді. І до того вже були історії.

Це донецькі?
Так, донецькі. Але я не знаю, чи треба про це розказувати.

Чи ви знали тоді, що він поет, що працює в ін сти ту т і 
літератури ? Він не представлявся?

Ні, нічогісінько! Я цього не знала. Тай був він не такий вже відомий по
ет. Він тільки рік як приїхав до Києва. Це був шістдесят четвертий рік. Він 
приїхав восени шістдесят третього, а ми в шістдесят четвертому десь так в 
кінці літа познайомилися. Отак під ворітьми зустрілися, і так... Потім ми доб
ряче познайомилися. Ми з ним ходили грати в бадмінтон, теніс, в кіно. Він 
годі ходив на різні виступи поетів. А я туди не ходила. Не дуже він мене за
прошував.

А вас туди не тягнуло?
А я й не знала. Він мені не розказував нічого.

Ви вж е працювали то д і?  Це після школи вж е?
Так. Я вже працювала сто літ на заводі. Не було мені там особливо ко

ли...
Чи він з своїми друзями того  періоду, ще до весілля, з 
кимсь знайомив? Я  маю на увазі, наприклад, з Іваном 
Світличним, чи це вж е було трохи пізніше?

Знайома я була з тими, що жили в гуртожитку.
Іван Калиниченко, певно?

Ну, з Іваном менше. З ним жив такий Володя в кімнаті. Якось його прі
звище...

Знали вже, що він аспірант?
Так, це він сказав. А з Іваном ми пізніше познайомилися.

Дійшло все це до зими і до весілля, як я розумію?
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Так, дійшло, дійсно. Ми ще раніше збиралися. Потім відклали. Уже так і 
рік пробіг. А потім я поїхала відпочивати. Вирішила розвіятися. Приїхала, а 
тут якраз таке сталося... Його з аспірантури виключили.

Сталося якраз у  цьому проміжку, коли вас не було в Киє
ві?

Якраз у тому проміжку. Пам’ятаю, неспокійно мені було. Думаю: «Щ о 
воно таке?» А перед цим була розмова, що розпишемося. Батьки, звичайно, 
знали. Я вже аж пізніше дізналася, що мій батько ходив аж туди, там все про 
нього дізнався, бо Василь все розказав батькові: «Будете мати такого зятя». 

Але вони вас не відмовляли делікатно?
Навіть не знаю... Якась була розмова, але я на це не звертала уваги.

Чи бували ви у  майстернях художників ще до весілля? 
Мене цікавить, чи були ви знайомі, скажімо, з Аллою 
Горською?

Ні, ми мало куди з ним ходили. І мені здається, що й він познайомився 
добре вже тоді, коли одружився. Це тоді в нього був період таких знайомств. 
І до Довганя він ходив. Він його ліпив. І до Алли Горської вони їздили тоді в 
Донецьк. Там вона робила стіни в школі, вітражі.

І  з Довганями він познайомився, коли ви вж е були одру
ж ені?

Мабуть, так... Він безробітним був якийсь час. Ми поїхали в Донецьк. 
Батькам навіть не казали. Ну, я там щось заробляла. Він дуже сердився, його 
все це дратувало. Ну що зробиш... Мені здавалося, що можна було малим об
ходитися. Хата якась була, хоч і прохідна. Гроші якісь були. Можна сказати, 
на їжу вистачало. Але він сердився, через те, що людина здорова, розумна, а 
не дають можливості ні заробити, ні нічого. Він влаштувався тоді сторожем. 
Робота йому дуже подобалася, бо він міг читати, щось робити. Вірніше, він 
кочегарив.

Це не т а м  а ж  за  виставкою? Ми були т а м  з т ій  котель
ні, знімали.

Так, за виставкою. Йому там дуже подобалося. Сам. Завантажив —  і си
ди читай. Ніхто тобі не заважає.

Ви вж е знали тоді, що він пише? Читав він вам щось 
трошки?

Знала. Вірші деякі читав. Дещо присвячував...
Я кажу: «Ну, це складний...» —  «А  ти не розумієш»...

Але, напевно, т р е м т ів  і переживав, як ви до того  п оста
витеся, до самих віршів?

Я не думаю, що він тремтів через те, що він вже знав ціну своїм віршам. 
Тільки що він скромний дуже був. А я який цінитель їм?
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Я  знаю від декого (не буду казати, від кого), що саме ва
шу думку він дуже цінував. Він казав, що ije краще, н іж  
літературознавці...

Не знаю. Він тільки казав: «В  тебе добрий смак». Щось почитає. Я: 
«Так, це мені подобається». Він каже: «В  тебе добрий смак». Тобто смаки йо
го і мій, мабуть, співпадали.

Пам ’я т а є т е , як весілля ваше проходило?
Це завдяки батькам. І залишились якісь фотографії. Ми думали: «Роз

пишемося, нащо нам те весілля. Нам по вісімнадцять років, чи що». Тим бі
льше, в таких умовах, як кажуть, ні кола, ні двора, нічого. І позичили гроші, 
щоб щось елементарне купити. Але батьки мої: «Щ о це таке?! Перед людьми 
буде соромно». То й зробили в хаті таке весіллячко.

А розписувались де?
В палаці на Печерську. Співробітник мене сфотографував, то я навіть не 

знала. А тепер думаю, хоч пам’ять якась приємна.
А чи пам ’я т а є т е , коли Алла з Надійкою хотіли якимось 
чином цей обряд більш веселим зробити? Надійка розпо
відала, що вона прийшла з цибулею чи часником. Було т а 
ке?

Це вже на весілля, мабуть. Я щось такого не пам’ятаю. Льолю1 я там до
бре пам’ятаю. То так умовно називається —  «весілля». Покальчук там так 
витанцьовував.

Ч асто до вас після весілля, коли вж е родинно жили, наві
дувалися його друзі?

Дуже часто. Причому, були такі певні люди, які приходили дуже часто. 
І ночували, і прали, і говорили за північ і до ранку. Все таке було.

Х т о  йому наймшіший був з тих, що приходили? Я  маю на 
увазі сердечно. Х т о  був найбільш бажаний на т і  часи?

Хто йому був наймиліший? Важко сказати...
Судячи з віршів, я знаю, що Іван Світличний в якійсь мірі.

Іван Світличний —  це вже якось як, можна сказати, літературний наста
вник, чи що. Він його дуже любив. Тоді Льоля була одна, а він ще сидів. На 
такому тлі оце весілля було.

Власне так . Це ж  ш істдесят п ’ятий  рік.
Потім уже через кілька місяців його випустили. Але тоді він сидів...

А вж е після цього періоду ви з ним були на літературних  
вечорах, скажімо, на Симоненківському чи Лесі Україн
ки?

1 Леоніду Світличну.
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Не ходили. Мені було якось і не до цього. Він сам ходив. На, жаль, я не 
ходила, бо в мене можливості не було ніякої.

Я пам’ятаю, що на похорон ми ходили. Помер молодий хлопець такий. 
Він у Патона працював. Не пам’ятаю прізвище, а треба було б згадати. Ми 
його кілька разів провідували. Такий талановитий хлопець. Трохи писав, збі
рочка в нього вийшла, чи ні. На похороні була ситуація така... критична, мо
жна сказати. Якісь такі молодчики... Я десь збоку стояла. Вони до нього піді
йшли. Мабуть, була би бійка. Якось я так підбігла... І якось це припинилося 
само собою.

А було відчуття, що це був явно провокаційний підхід?
Так, так. Причому і лиця в них відповідні були. Зібралися і так його 

оточили... Це вже після похорону, ми вже підходили до будинку, де поминки 
мали бути.

А з Аллою Горською це сталося вж е пізніше?
З Аллою пізніше, в сімдесятому. Дмитрикові вже було чотири роки. Як 

Дмитрик з ’явився, я ніде майже не бувала. Не майже, а взагалі ніде. Через те, 
що мама в мене хвора була. Особливо ввечері залишати її не могла.

А Дмитрик т е ж  таксивий був?
О! Він, як Іван пише, був «з добре поставленим голосом». Видно, він 

його прокричав тоді чи зірвав, не знаю. Буває, залишу його і побіжу на базар. 
У нас тут на третій просіці базар був. А вікно було відкрите. Біжу по парку, 
чую: кричить. Він його прочинив і в вікно кричить.

А як вони з батьком, з Василем?
Так, нічого. Тільки батько його не завжди витримував. Він же не слуха

вся зовсім. На цьому грунті в нас були трохи конфлікти, бо він не витримував 
цього крику.

А як він конфлікти ці переживав?
Сердився. Але це рідко було. Дмитрик був такий славний, коли слухався.

Бувало таке, що він був дуже веселий, Василь?
Василь завжди співав. Зранку ще починав. В нього голос добрий був. 

Мені завжди якось тривожно на душі було, а він зранку встає і починає співа
ти. Такі славні пісні українські:

Іш ло д івча  лучкам и, 
лучкам и, лучкам и, лучкам и.

Він її так любив, цю пісню.
Ще Селезненко розказував, що співав «Впали роси на по
коси». Це Павличкова, здається, пісня з фільму «Роман і
Франческа»?
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Цю теж співав. Багато не пригадаєш, бо він не повторювався. «Ішло дів
ча лучками» міг повторити, а потім інші.

Бо т о  т а к а  славна пісня, я її т е ж  дуже люблю.
Так, дуже приємна. А щоб дуже веселий, то він не був ніколи. Скоріше 

дратівливий. Бо йому працювати треба, а умов нема.
Коли він, як правило, писав?

Вночі. Коли ми вже повкладаємось, щоб Дмитрик заснув. Тоді вже він 
працює.

У вас одна кімнатка була?
Два роки ми жили з батьками. А коли виїхали, то тоді вже дві було, але 

прохідні такі.
Чи були у вас розмови довкола літератури? Х тось  йому з 
поетів чи письменників особливо подобався, чи він від
кривав для себе якогось п оета? Чи не було такого?

Читав він часто Пастернака. Це була в нього така любов.
Чи їздили ви кудись разом ? На відпочинок чи, скажімо, на 
Вінниччину в його село?

Ні. На жаль, ні разу не їздили на Вінниччину. Один раз на роботі я бра- 
ла-путівку і їздили ми на базу відпочинку на Дніпро.

Це де на ф отограф ії Дмитро маленький і Васш ь з  боро
дою? Це, напевно, єдиний час, коли він бороду носив?

Так, єдиний. Там рибу ловили. Він ловив. Іван, каже, навчив його лови
ти. Але риба на вудку в нього не ловилася. Не витримка. Це дуже тяжка ро
бота для нього. А вже на спінінг і на доріжку гарні щуки ловилися. Ми сусі
дам дарували і котлети готували.

Як витягував, т о  радів чи спокійно витягав?
Більш-менш спокійно. Це не такий вже рибалка. Але, звичайно, з при

ємністю. Бо дуже великі були гарні щуки.
А які страви любив? Були якісь улюблені страви? Щось 
просив так е  особливе йому приготувати?

Ой! То шлунок, то те, то се у нього болить. Щось іноді приготую... Ска
ржився часто на шлунок, то треба було щось дієтичне, якісь супчики, щось 
легеньке.

Чи він розказував про село своє, про себе, як маленьким 
був?

Розказував. Мені це смішно, але каже, що пам’ятає себе з трьох місяців.
Ну чого? Толстой т е ж  себе пам ’ятав . Є категорія лю
дей, які себе м о ж у ть  пам 'ятати . Я  і з п 'яти років себе 
не пам ’ятаю , скажімо.

Він каже, що пам’ятає..
З * Нецензурний Стус. 2. Упор. Б. Підгірного -зо



Чулося вам, що т е  село любив? Чи не любив?
Ми завжди мріяли поїхати туди, та не випало. Тільки один раз відпочи

вали на базі і один раз на Прип’яті з їхнього командою. Теж там гарно було. 
Гарне товариство було. Ми там чергували. Дощі нас дуже поливали. В наше 
чергування дощ як з відра. А треба ж всю команду годувати, Дмитрик з наме
ту виглядає і кричить. А ми кочегаримо удвох. Гарно було. Хоч і дощ.

А яку погоду він любив найбільше?
Осінь. Я сьогодні згадувала, як ми ще до одруження ходили. Листя як 

шелестить під ногами. Жовте. Дуже він любив. Коло Шевченка ми ходили. 
Там, буває, дуже багато листя нападає. Така ще суха осінь була. Це листячко 
шурхотить. Дуже йому приємно було. Улюблена пора.

А якісь інші захоплення, крім літератури і поезії? Маляр
ство, музика, ще щось?

Музика. Ходили ми на концерти класичної музики. Але це ще до одру
ження було. До філармонії.

Сам він при вас не грав ні на чому?
Ні, ніколи. Таж у нього й інструментів ніяких не було. Вдома в нього гі

тара була, шестиструнна. Навчився сам. А тут життя таке... Ще до одружен
ня. А одружився, то вже другий виток пішов. З одної роботи на другу роботу. 
А потім вже як інженером влаштувався, то до самого арешту працював...

Це там , де вони з Ритою ' працювали?
Це він Риту влаштував туди, бо Риту тоді з роботи теж вигнали. З робо

ти, з партії.
Чи пригадуєте т о й  момент, коли Борисові Довганеві 
прийшла ідея його ліпити?

Ні, я цього не пригадую. Це, може, Борис пригадує. Я знаю, що він хо
див. Це ж у Бориса ідея була, не у Василя...

А потім  вони показували цей п о р тр ет? Ви дивилися?
Так, я ходила туди якось. Василь до цього так ставився... «Ну, ліпить, 

хай ліпить».
Яка у нього була манера розмови? Як і з іншими? Я  в 
якісь деталі не втручаюся. А сам спосіб говоріння?

Я не знаю, що про нього інші говорять в цьому плані. А я ж не дуже го
вірка. Він приходить додому, а я щось там пораюся. А він ходить коло мене і 
щось розказує, розказує. Мені цікаво його слухати. Бо знає, що нема коли 
мені за цим хазяйством і за Дмитриком. А яка манера? Не знаю, яка манера.

Всі ці проблеми, які були з в ’язані з ареш том Івана Світ- 
личного й інших, я маю на увазі сам контекст існування

1 Рита Довгань.
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літератури української тодішньої, все це прийшло до вас 
з Василем?

Так, з Василем.
Як ви реагували спочатку на розповіді про те , що є якесь 
КГБ, ще щось?

Не знаю... Воно в мене так ввійшло, ніби все так було. Єдине тільки він 
казав: «Ну, що ж вони мене не викликають?» Бо він то один лист напише на 
захист, то другий лист напише. Конкретно я ці листи не пам’ятаю їх тепер 
повернули, то можна переглянути. Він писав до Шелеста, ще до когось «Щ о 
вони мене не викликають?» Я кажу: «Прикуси язик» —  «Кагебісти це чита
ють, бо мені ж відповіді нема». —  «Прикуси язик, нащо тобі взагалі з ними 
балакати».

Тобто у нього було так е  сподівання, що вони рано чи піз
но...?

В нього з ними так і не було ніякої бесіди, аж поки не заарештували. 
Тоді тільки почали.

Ніякого приводу, виклику а ж  до 12 січня 1972 року не бу
ло?

Не було. Бо він писав досить різко. А в сімдесят другому році забрали 
до кінця життя. Вони просто, видно, збирали матеріали, листи, вірші, роботи.

Дванадцятого січня сімдесят другого року прийшли до нас раненько. 
Ми ще не встигли на роботу зібратися. Постукали. Ми відкрили. І ввалились. 
Здається, їх було так багато. І почався обшук. Василь їх впустив. Це було так 
незвично для нас. Я навіть не могла чекати, що це так буде. А він тільки три 
дні як приїхав з Моршина. З шлунком погано було. Ну що... Цілий день вони 
робили обшук. Все перевертали. А такий мороз, пам’ятаю був. Дмитрик, 
пам’ятаю, забився за крісло в маленькій камнаті. У нас там була одна така 
довга як тут кімната, а друга маленька, прохідна. Ми в прохідній були. І сидів 
там, як вовчик. І пускав стріли в них. Йому було п’ять років. Такі стріли за
пускав. Уже, видно, відчув, що це щось не те. І до трьох годин ночі. Я вже 
Дмитрика й спати поклала. «Збирайтеся, Василь Семенович».

Українською мовою?
Українською. —  «Там вияснимо обстоятельства. Може, повернеться че

рез три дні», до вияснення якихось обставин. Тобто три дні не вважається, що 
він заарештований.

І от вони вийшли з хати. Я вийшла. Був мороз. Машини дві стояли. Сіли 
й поїхали. Потім я зайшла в кімнату. Навпроти ліжка висів образ Діви Марії. 
Василь зробив рамочку. Хтось йому на роботі подарував. І раптом раз! На 
образі тріснуло скло. Само собою. А перед цим другий товстий слідчий піді
йшов і почав його крутити. Я кажу: «Щ о ви хочете, воно ж може впасти».
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Він, видно, там щось зрушив. Він, може, думав, що там щось заховано. І ото 
тільки вони вийшли, я зайшла в кімнату, і воно так раз! Як якийсь знак.

Чи ви пам ’я т а є т е  своє самовідчуття, коли в т р е т ій  го
дині ночі його вивезли?

Ой, страшне відчуття. Я лягла, але до ранку вже не спала. Я й батькам 
зразу не казала. Думала, повернеться. Місяць проходить... Вони дзвонять ме
ні на роботу: «Ну, що там?» «Та все по-старому», —  кажу.

Але вас не допитували в його справі?
Допитували, викликали. Потім був ще один обшук. Приходили з другим 

обшуком до нас. Щось там ще повилучали, якісь книжки. Щось їм недостат
ньо було. Ми з Дмитриком сиділи на лікарняному. Приходять: «Добрий 
день». І давай... Тоді вони прийшли пізніше. До вечора щось покопошились, 
пошукали та й пішли. А потім викликали один раз.

Якого характеру бесіда? Не пригадуєте?
Якісь такі питання... Вже не пригадую. Щось він так мені закидав: «От, 

він же вас нікуди не брав!» Що ж вони могли мені сказати? Вони й Василю 
не могли нічого пред’явити. Я весь час питала: «За що ви його судите?»

Мали побачення з ним, коли він у  слідчій тю рм і перебу
вав?

Після суду дали побачення. Тільки після суду.
Тільки після суду? Це ж  не місяць і не два.

До вересня місяця. Вісім місяців. Передачі йому носила раз на місяць. 
Пізніше я дізналася, що десь у травні забрали його у психлікарню. Бо я якось 
принесла передачу, і щось таке незрозуміле, не беруть. Бо ж його не було 
там. Причому по радіо передали з-за кордону. А в мене не було приймача, і я 
нічого не чула і не знала, і ніхто мені не сказав. Я вже пізніше дізналася, че
рез місяць. Принесла передачу, і хтось мені сказав. Він дуже був такий 
брезгливий. Я собі все це уявляла і думала, як він все це переносить. Це все 
нерви. Як він витримав перший цей обшуку вас? Намагався себе

стримувати?
Говорив, говорив він їм щось. Якісь колючі фрази. Я вже не пригадую. 

Уже другий раз, як був обшук, у вісімдесятому році, то ми вже тут сиділи, а 
вони вже що хотіли, то творили. Нічого він їм не говорив

Чи ви пригадуєте, як суд проходив, перший? Чи ви на 
ньому були?

Ну як... Приїхав Семен Дем’янович, батько. Бо сказали, що буде суд. Бо 
другий раз то вже не сказали. І ми пішли туди під двері удвох. Сестра тоді ще 
трошки сиділа, а тоді пішла. А нас не пускають.

Н авіть вас не пустили?
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Ні, нас не пустили. Ми хоч хотіли подивитися, коли його будуть заво
дити. А тут люди, інший суд... «Ведуть, ведуть! Валютчика ведуть!» Всі двері 
позакривали. Я ж знала, що Василя ведуть. Нічого не показали, ми нічого не 
побачили. А вже як йому погано стало, його виводили. З серцем, чи що таке... 
Тоді якось краєчком щось я побачила. Не пустили нас на суд. Ми тільки ці
лими днями сиділи там під дверима. Свідки тільки виходили, заходили... 
Щось нам розказували, хто що кого питав...

Там був Селезненко, не знаю якими дверима ходив, не пам’ятаю. Чи йо
го заводили, чи він там весь час сидів. Пам’ятаю Тельнюка. Він теж свідком 
був.

Б агато  т а м  друзів з вами сиділо? Орач, я знаю...
Ні, ніхто. Тельнюк трошки з нами посидів. А так ніхто. А вже як на ви

рок, то тоді трохи позходилось. Захарченко з ’явився, завівся з кимсь там, 
сварився. На Селезненка. Він кум наш. Славний такий. Василь його дуже лю
бив, Захарченка.

Це він Дмитрика тргш ав до хр еста?
Ага.

То вони вж е вас в запу впустили на вирок?
На вирок впустили. Ми там стали, слухали той вирок. Таке щось, хтоз- 

на-що. І не віриться, і взагалі... Батько заплакав, бідний. І оце ж вони і мамі 
не сказали. Сказав, коли на суд їхали. Але вона дуже сердилась, що їй зразу 
не сказали. Тоді батько каже: «Мабуть не будемо казати, що стільки дали. Не 
буду казати. Не буду казати». Жалів дуже, беріг її. Вона така строга жінка. 
Вони всі її боялися. Ну як боялись? Не знаю, як боялись. Але знаю, що Семен 
Дем’янович, то точно. А діти теж так. Вважали, що вона... Дуже Василь до 
мами... святе діло...

Розказував про маму б агато?
Так, дуже часто і дуже тепло. Це у нього святе...

А написали батькам  про ареш т ви чи хтось із хлопців?
Я не писала. Вже й не пам’ятаю, як я про це туди передала. Через те, що 

вони не хотіли, щоб мама знала. Я не пам’ятаю, яким чином це було...
Чи після того, як зачитали вирок, Василеві давали якесь
слово, чи ні? Останнє слово на суді він казав?

Він казав, але ж це перед вироком. Ми там ходили, вже в коридорчик 
зайшли, щось трохи чули. Щось він говорив. Це десь є, це останнє слово, 
опубліковане. Нас не пускали.

І  навіть після вироку вас не пустш и до нього?
Ні. Сказали, щоб завтра прийти на побачення. Я й не пам’ятаю вже, чи 

брала я Дмитрика, чи ні. Бо страшно все-таки. Настільки це не вкладалось в 
голову, що взяли Василя й засудили. За що? За що його судити? Коли бандю
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ги ходять по світу й світ плюндрують. Ну, це не вкладалось мені в голові то
ді. Пам’ятаю, приїхали ми на перше побачення... Я  тоді повернулася. Не дали 
нам. То взагалі був жах. На другий раз дали, цю Потьму.

Це вж е в Мордовії?
Так, в Мордовії. Страшно! Там же табори, табори, табори... Вночі сиділа 

на тому вокзалі. Добре, що там бабуся якась з дівчинкою. То я так до них 
притулилася. А там якісь типи ходять страшні. О Боже...

Це тр еба  було м ат и  туди спеціальний виклик?
Дозвіл, так. То тоді, коли нас запустили вже в ту камеру-кімнату поба

чень, за ті грати, не віриться. Я  кажу: «Це сон. Просто сон, що це ми сидимо з 
тобою за цими гратами». Це ще не поганий був сон. То був рай. Зараз, коли з 
такої відстані вже порівнюю з цим їхнім бандитським Кучино, то думаю, що 
то був рай. Бо як тут обшукували і як там обшукували, і взагалі, як вони все 
це роблять...

А т а м  був обшук, коли ви приїхали?
Та кожного разу обшукують тебе, все перетрушують там, перековирю- 

ють, чи ти там що не привіз.
Я  уявляю собі, яке т о  відчуття. Особливо коли перший 
раз.

Перший раз це був жах. Це просто... Але ми не могли часто бачитися. 
Інші жінки їздили. По пальцях перерахуєш. Один раз поїхала —  не дали. 
Сказали, карантин. Це вже приїхала. Вже йому дозвіл був.

Це вж е кілька років пройшло?
Ні. Це як тільки перевозять, то зразу дають перше побачення. Тоді аж на 

весну чи під літо дали побачення. Вже не було карантину. І ще одне, здаєть
ся. І все. За п’ять років два чи три побачення. А такі, щоб тільки поговорити, 
тих взагалі не давали. Бо це б і на таке поїхав. Забирали, забирали, все заби
рали. Такі вже бандити, Боже мій...

Коли він у  Мордовії був, листування було більш-менш ре
гулярне?

В Мордовії було більш-менш регулярне. Більш-менш. Ну, були пері
оди... Двічі його садили в карцери. Тоді ж листів не дозволяють, менше пише 
листів. Були такі періоди. З цими вже п’ятьма роками не можна зрівняти. Це 
вже фашистський режим, фашистський. Це страшно...

Це всі т а к  говорять про Кучино. А як на т е  все Дмитрик 
реагував? Ви якось т е  все мусили йому пояснити. Н авіть  
з першого разу, як забрали т а т а .

Де тато? Нема тата. Я  кажу, що поїхав у відрядження. Мені здається, 
хтось мене, може, і осуджував... Я не могла кому сказати, бо я пам’ятаю, як 
ото він стріляв у них стрілами... Вони дуже прив’язані були один до одного. Як
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це йому пояснити, що тата забрали. Ніяк це у мене не виходило. І в Мордовію я 
його не возила. Чи возила?.. Так, один раз з Марусею1. В Кучино ми були кілька 
раз. То це ж уже він був дорослий. А сюди не пам’ятаю, чи я його возила.

Коли Д митро вперше зрозумів, що батько саме в таких  
місцях?

Я йому не розказувала. Може, трохи дідусь, мій батько. Він тут прихо
див і, видно, трошки заміняв йому... чоловіче спілкування.

Той рік перший я все думала, що, може, його випустять. Десь там надія 
була, хоч всі казали: ти не надійся. А я думала, за що ж можна сидіти. Десь 
ходила, десь щось ворожила...

Цікаво, що ворожки казали?
Ні, я по-іншому ходила. Я зараз собі думаю, що, може, через те йому 

менше дали, ніж іншим. Але чи потрібно було це? Бо я собі думаю, якби він 
прийшов пізніше, то не було б другого арешту. А може, доля є доля. Хто його 
знає? Дійсно, він якось переломився. Сказав там щось таке. А це в його пла
ни, може, й не входило.

Переломився на суді, ви м ає те  на увазі?
Так. Трошки сказав в останньому слові, що він, може, зарізко. Але він 

не каявся, бо весь час на слідстві він дуже різко себе тримав. Вони аж зубами 
скреготали. Логінов і той другий.

Через вас вони не намагалися впливати на нього? «По
действуйте», чи щось так е?

Щось там говорити, але я знала, який Василь. Я навіть не знала, як це на 
нього впливати, коли він так вирішив. Щось говорили: «У вас же дитина»... 
Потім на роботу до мене приходили.

Такий обробіток, що схиліть, мовляв, до покаяння... Та
кого не пропонувалося вам?

Щось таке вони говорили. Але в мене завжди проти них такий спротив, 
що як тільки їх чую чи уявляю, що мені треба з ними говорити, то в мене зра
зу якийсь такий настрій... І щоб вони не говорити, у мене якийсь спротив. 
Образливо просто все це, що вони не по-людськи, якесь таке відчуття. Вони 
щось бесідували. Якісь такі пусті розмови. Навіть не можна пригадати.

Коли ви приїхали в Мордовію до Василя, чи помітно було 
в його характері чи світовідчутті якісь зміни? Чи все 
те , що він т а м  почав переживати, чи нові зустрічі на 
нього як на людину якось вплинули?

Розказував він тільки на побаченні, за ґратами він всіх характеризував. 
Ми стоїмо, дивимось, а він розповідає, якщо там хтось проходить. Різні були 
люди.

1 Сестра Василя Стуса.
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Як ці грати на вас діяли?
Ну, це страшне, це страшне. Я весь час собі повторювала, що це сон. Я 

ніяк не могла собі уявити, щоб ми сиділи за цими ґратами. Що це реально. 
Особливо перше побачення. Я не могла витримати. А Василь сміявся.

Я  чому розпитував про друзів. Бо всі вони розповідають, 
що це була велика школа для них. Попри все, попри ці ж а 
хливі умови, т о  був своєрідний університет. Там зібрали
ся дуже освічені люди. Вони одне одного мови вчили, ді
лились якимись знаннями літератури. Я  вж е не каж у про 
долі. Приміром, Бородін каже, що коли він перейшов до 
нього в камеру, т о  т у т  ж е  було все вияснено. Вони все 
один про одного знали, про родичів, і якісь свої історії.

Нам, як правило, давали одну добу, то що там можна було за цю добу 
дуже розповісти? Чи один раз було дві доби?

Тобто ви могли залишатися два дні разом?
Так, два дні. Кімнатка зачухана з «підслушками».

А харчувалися ви т а м ?
Я ж везла там торби. І готувала там. Другий раз плитка була. Згадую, як 

перший раз... Тоді було дві кімнатки. Ми в одній кімнатці, а в другій кімнатці 
в куточку речі одного чоловіка, що в сізо посадили, він там помер. Речі його 
так стояли. А тепер кажуть, що спалили Василеві речі. Невже вони спалили, 
ті кагебісти. Я просто пам’ятаю, як воно стояло все в куточку накрите.

І т о  якимось чином, напевно, діяло на вас, т і  чужі речі?
Ну так. Це ж в сусідній кімнаті. А Василь сказав, що у нього нікого не

ма. То його там поховали, а речі стояли.
Я оце недавно вичитала в «Аргументах і фактах» запитання, чи можна 

рідним забирати тіла померлих засуджених. Там кажуть —  так, закон такий 
існує. Якщо рідні подали заяву впродовж трьох днів, сповістили, що вони хо
чуть забрати. Я ж їм дала телеграму зразу, що ми виїжджаємо. Та для них за
конів ніколи не існувало. Я ж думала, що якщо вже й там ховають, то щоб 
бути присутній. Якщо вже не дозволяють, чи як.

Василь був ще у Мордовії, коли книжка вийшла за  кордо
ном?

Яка?
« Зимові дерева».

Він ще був дома. Нам її принесли. Причому такий якийсь тип дивний 
приніс. Приходить одного разу якийсь чоловік. Він каже: «Я оце був за кор
доном»... В ансамблі... Як цей військовий ансамбль називається?

«Пєсні і пляскі»?
Київський він.
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Київського військового округу’?
Не знаю, як він називається. 1 хтось йому дав цю книжку і він привіз. 

Мені здається, це така ситуація якась підозріла. Він, правда, був в цивільно
му, але видно, що військовий, бо в них якийсь такий специфічний вигляд, во
ни такі підтягнуті. Так щось побалакав, щось там розказав. Пішов, а я така 
насторожена. Бо ми ж взагалі дикуни тут. Все боїмося... З-за кордону привіз 
книжку! Ще й тоді! Хто його знає, що воно таке? Це ж треба сховати десь, бо 
ж знайдуть. І ми кримінальники такі, порушники. Ой, страшне! Пам’ятаю, ми 
полистали, подивилися. Потім Василь її чи комусь дав, чи десь заховав, але 
не в хаті, бо її, по-моєму, в нас не знайшли при обшуку.

А історія з  тією  книжкою, що в «Радянському письмен
нику» була набрана, а  потім  розсипана?

А з тією теж... Василь мені не по телефону, а на побаченні. Але ж якби 
він так якось сказав, а то він сказав так, що вони чули. Каже: «Піди забери 
книжку, ту. що в «Радянському письменнику лежить». Ну, звичайно, я пішла. 
Чи записку він мені написав, я точно не пам’ятаю, на цьому побаченні після 
суду. Ну, звичайно, коли я туди прийшла, то її уже конфіскували.

Книжка леж ача ще там , коли його арештували?
Лежала, до кінця суду лежала. А потім, коли він мені сказав про неї, во

ни її забрали.
Такий мистецтвознавець Горбачов розказував, що ніби 
вони зустрілися з Василем у  видавництві. Він був дуже 
втішений і сказав, що була історія з книжкою, але він 
м ав розмову із самим Ш елестом чи з кимсь із них і той  
сказав, що якщо вас надрукували за  кордоном, т о  й ми 
надрукуємо її т у т . Така напівлегендарна історія. То я 
х отів  би уточнити, чи була у  нього розмова з кимось із 
партійних функціонерів з приводу книги?

Щось я такої партійної розмови не пригадую. Ну, були там якісь розмо
ви, хтось йому там казав: віршик давай організуй на першу сторінку.

Такий «паровоз» у збірку?
Так, щось таке, ідейне. Василь щось ходив, сміявся. Каже: «Не знаю, що 

це мені таке придумати». І щось він нічого не придумав. Не вмів він таких ві
ршів придумувати.

З Мордовії він часто пересилав свої вірші у листах?
Так, майже в кожному листі. В рядок все писав, все підряд.

Це для того, щоб більше вмістилося, чи щоб не чіплялися, 
при перевірці?

іноді щоб не чіплялися, іноді так... По-різному було. Але він писав. Це 
ж п’ять років там і п’ять років тут. Які ж вони бандити, Боже мій.
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П ’я т ь  років т у т  — ви м ає те  на увазі Кучино?
Так, Кучино. Наскільки тут уже нелюдські були умови. І хіба їм є про

щення? Я не знаю.
Люди по-всякому м о ж у ть  поставитися до них, але від 
самого себе, якщо т а м  є частка якоїсь душі, хоча вряд 
чи, т о  куди дінешся?

Я не знаю. І як вони зараз живуть. А вже, мабуть, полковниками і гене
ралами поставали.

Ось Ченцов пішов на підвищення...
Ченцов так, а ці київські? Цей же слідчий Селюк, другий слідчий був. 

Це такий, ух...
Селюк? Не П етром звався? Молодий?

Молодий.
Я  чого питаю. В мене, коли я прийшов в університет, на 
п ’ятом у курсі був філолог П етро Селюк. Такий здоровий, 
чорний. Може, це той  філолог з університету?

Та вони всі філологи. І цей Логінов філолог. Вони всі, філологи, стали 
вбивцями Василя Стуса. Хоч би голова у них трохи поробила. Ну ви посади
ли, ну він такий-сякий-перетакий. Але в такий режим садити. Боже! «А що у 
нас, курорти?»

Це вж е при другому ареш ті був Селюк?
Так, при другому. Але, я думаю, вони вже тут не працюють. Може, по

їхали в який Дніпропетровськ. Це ж їм вже якось соромно тут працювати...
Ні, працюють т у т  і, навіть, повірте мені, пішли на під
вищення.

Підвищення вони одержали ще тоді, коли суд зробили.
Р озк аж іть ще трохи про період Колимський. Ви то д і до 
нього їздили. Це вже, порівнюючи з Мордовією, було ще 
легше. Чи ні?

Туди добиратися дуже тяжко було. Сама, без Дмитра, навантажуюсь 
всім, чим можна. У відпустку я їздила. Два роки. Два рази їздила. А на третій 
він сюди приїхав. Умови там теж якісь жахливі. Всі його там знали, що є та
кий «політічєскій». Коли я приїздила, то в кімнаті на двох, чи що, він один 
був. Сказали, щоб не давати йому, ніхто не дав. Він уже домовився з якогось 
жінкою. Потім через день прийшов, а вона каже: «Ні, не можу».

Яка кімнатка в нього була, не пригадуєте?
Така невеличка кімнатка. З одного боку ліжечко стояло одне, другого 

друге. І ще одне. Там три ліжка було. Одне під дверима, Василеве біля вікна 
було, шафа була біля дверей. Полички він собі понабивав для книжок, доще
чки. Повно там уже книжок було.
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Чи була вазочка з колосками, не пригадуєте?
Щось було там з колосочками, я не пригадую...

Я  питаю тому, що була якась ж інка старенька, яка т а м  
прибиральницею працювала. Вона т е ж  десь з Донеччини. 
І в Горлівці, коли т а  жінка, що була вихователем, почала 
згадувати там теш н і умови, т о  до неї підійшла ця жінка 
й каж е: «О т  ви забули сказать, що в нього в кімнаті ко
лоски стояли». Ця ж інка запам ’я тал а  собі, прибиральни
ця.

Може було, може. Але я не пам’ятаю.
А ці збори, де його обговорювали, були т у т  ж е  в гурто
ж и тк у?

Ні, це був актовий зал заводський. Ми пішли туди. Це його спеціально 
викликали Так, викликали. Каже, підемо, звичайно, підемо. Пішли ми в той 
зал, сіли. І почали вони ті свої виступи. Спочатку хтось там виступив, звину
вачувати почали Василя.

Типу парторга, чи т а к  хтось?
Парторг, ще якийсь там з парткабінету виступив. А потім почав Василь. 

А, здається спочатку Василь виступив. Бо потім вони таке почали нести на 
нього, що ми просто покинули цей зал. Ми не могли. Щось вони там тупотіли 
і свистіли.

Це були робітники, які з ніш разом працювали?
По-моєму, там з бригади нікого не було. Там були якісь підібрані люди. 

Бо потім на коридорі його зустрів один і каже: «Я тобой восхищаюсь, Васі- 
лій. Но не могу я...». Вони ж там всі заробітчани. І щось він ще йому казав. 
Але це все таємно, щоб ніхто інший не почув і не побачив. А так довкруг 
якась відчуженість була, бо всі боялися, що їх з роботи викинуть, чи ще чо
гось. Бо вони ж тут рублі заробляють...

Та, напевно, декого вони підбивали, щоб провокації вони 
робили?

Провокації були безкінечні. Наприклад, з оцими респіраторами. Там же 
умови в цій шахті важкі були. Так, здавалося б, він підняв людей, сказав, да
вайте нам респіратори, так ви ж його підтримайте. То вони потім всі відмо
вилися, а йому догану і ще щось там таке. А там неможливо працювати в тих 
умовах, їм заплатять зайву десятку, і вони згодні труїтися, силікоз зароблять 
собі. А там страшне, яка пилюка стоїть.

Коли ви були, він працював, чи на той  час, як ви були, т о  
ні?

Він працював. Ходив на роботу. У нього відпустки якось збирались. Йо
го везли два місяці, і відпустки зібралися нарешті. Він трошки раніше при
їхав. Тобто він приїхав не в січні, а десь у кінці серпня. Сплюсували всі від
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пустки і те, що його везли туди дуже довго, два місяці по тих пересилках на 
Магадан в страшних жахливих умовах. Він не писав, а якби написав, то стра
хіття. Не було умов написати. А без кінця про це говорити теж тяжко. Як 
приїжджала я, то ми ходили то загоряти, то по гриби, щоб трошечки хоч ду
ша відігрівалася. Мені це дуже тяжко, я не можу... А листи його які важкі. З 
Колими ні. Це вже з Кучино дуже важкі всі листи, Боже, як зустрічалися, то 
вже про це не дуже говорили. Звідти, я пам’ятаю, ми давали телеграму Васи
леві Захарченку, коли це він в газеті видрукував. Ішли, а він казав: «Фе! Як 
негарно!» Я кажу: «Думаєш, так і піде?» —  «Напишемо!» На тій пошті від 
нього все вже брали, бо він їм влаштував теж...

Оцей лист покаянний Дзюби як на нього подіяв? Чи ви 
про нього говорили, оскільки це для нього було дуже боля
че?

Івана Світличного і Дзюбу він дуже любив. Це такі в нього були стовпи 
якісь. Він відносився до нього так...Ну, він вважав, що людина може те, що 
вона може. Не можна від людини вимагати те, чого вона не може. Дзюбі він 
теж щось писав, була така думка, але не схотів він йому неприємності роби
ти. Треба людині прощати. Ну, це слабкість, що зробиш.

Тим більше, що невідомі обставини, які змусили його зро
бити це.

Так, невідомі обставини.
Чи привозили його з Мордовії сюди, в Київ для якихось...?

Привозили! Я навіть не знала. Такий жах! Може, ми навіть проходили 
там поруч... Пам’ятаю, якось проходили. А потім я дізналася, що він, виявля
ється, був у Києві. Такі бандити, Боже мій.

Як сталося, що другий р аз його забреши? За що офіційно?
Я  не знаю. Видно, за те, що він вступив у Гельсінську спілку. Тоді, як 

він сказав, що подав заяву, вступив, я кажу: «Може, б ти не вступав?»
Ви жили вж е на цій квартирі? Василь повернувся вж е на 
цю квартиру?

Так, на цю. Ми якраз декілька місяців як переїхали.
Це була його робоча кімнатка, чи т а ?

Там він більше сидів за столом. Ми купили йому. Цей вже Дмитрові 
був, а йому новенький купили. Василь там сидів, на озеро дивився. Сидів, 
працював за тим столиком.

Теж, як правшо, вночі?
Ні, вдень іноді. Він дуже втомлювався тепер. Так що вночі він і не дуже 

працював.
В ж е забрали його другий р аз звідси, т е ж  уночі?
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З цієї хати. Ні, вже раніше. До трьох годин вже не копошилися. Може, в 
дванадцять пішли чи о першій. Десь так, не пам'ятаю.

Але ви вж е навіть не реагували на то й  обшук?
Так, вже не реагували. Та й Василь вже не так реагував. Він взагалі ду

же любив свої книжки, стелаж... Ще на тій хаті... Відкриє все, сидить коло 
них, музика грає... Це в неділю. Він дуже любив книжки, купував їх за остан
ні гроші. З дитинства ще, зі школи, коли батьки давали йому гроші, то він не 
проїдав їх, а купував книжки. А це він не встиг ше й перебрати книжки, по
дивитись на них. Трошки він почав порядок наводити, якось їх компонувати. 
Бо там у нас стелаж взагалі такий допотопний, зварений. Колись мій батько 
привіз з роботи. Ми сюди його перевезли, бо ж нема куди складати. То він їх 
на цей раз і не рухав.

На другий суд ви вж е попаїи, чи ні?
На другий суд? Та цей Селюк...! Буквально я йому подзвонила.. Оце за

втра суд, а я йому сьогодні дзвоню. Кажу: «Ви ж мені скажете, коли суд?» — 
«Вам сповістять... ще не буде суду». А потім мені Михася1 дзвонить через 
день: «Щ о ти сидиш? Вже другий день суд іде!» Я  кажу: «Та я ж йому дзво
нила позавчора, і він мені сказав, що ще невідомо, коли буде». Я туди поїха
ла. Мене, звісно, не пускають. Під дверима ми посідали. А заводять свідків з 
Магадану. Хтось ще був зі мною —  чи сестра, чи Рита2, може...Я туди, а вони 
мене відштовхують. Кажу: «Я ж дружина».

—  Не положено!
А хтось кричить, Рита, по-моєму: «Дружину не пускають!» Щось таке... 

Так і не впустили.
Судхши т е ж  т у т , на Богдана Хмельницького?

Так. Тільки то було на першому поверсі, а це вже на другому, чи на тре
тьому. Я якось як вві сні. Знаю, що це було на якомусь поверсі. Перший суд 
ми відсиділи цілий тиждень. А це вже аж на другий день ми прибігли. А вже 
на другий день був вирок. Вже як конвеєр.

А вирок значно більший, н іж  перший.
То аж цілий тиждень справу вели, а це за три дні, по-моєму.

Як він сприйняв цей другий вирок?
Жахливо. Всіх нас впустили на цей вирок. Після вироку Василь продек

ламував: «И вы не смоете всей вашей черной кровью...» Якось у нього це так 
прозвучало... Він піднявся, а йому давай рота затуляти. Прямо фізично! Руки 
один йому скручує, а другий рота затуляє.

Ну, а потім знов було побачення. Після суду зразу дають побачення. Це 
ми вже з Дмитриком ходили. Йому вже чотирнадцять років було.

1 Михайлина Коцюбинська.
2 Рита Довгань.
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А як вони вперше зустрілися, коли Василь повернувся з за 
слання? Дмитрик вж е значно підріс.

Вони спочатку якось не дуже знаходили спільну мову. Василь такий ма
ксималіст завжди був. Він ще з маленького вимагав, щоб Дмитрик був мак
симально слухняний. Так, бувало, схопить і несе його з двору. А він не слу
хається. Він хоче гратися, аж поки остання дитина не піде з двору. Що це та
ке, не слухається. Йому це незрозуміле, бо він маму, мабуть, дуже слухав.

Я  ще забув вас розп и тати  про те , як він приїжджав на 
похорон батька з Колими. Ви то д і бачилися, т а к ?  Чи бу
ла у вас розмова про останні батькові години? Бо він си
дів з батьком в лікарні.

Ми вдвох ходили туди. Сиділи коло нього. Він такий був задоволений. 
Хоч остання радість батькові. Він такий був славний чоловік, його батько! 
Такий спокійний, такий розважливий. Завжди так підплакував, як чарочку 
вип’є. Я  туди їздила. А це Василь приїхав. То вже така радість, полегкість. 
Вже, може, повернеться, відпустять. Ми були останній день у нього, а вночі 
він помер. Ми декілька днів ходили до нього. Потім сказали, що він йшов, 
вийшов в туалет чи кудись там, і впав. Був би хтось його провів, я не знаю... 

Було за  вами якесь стеж ення?
Страшне! Стояли на всіх вуличках машини. Біля хати не було. А тут 

машина стоїть, там машина стоїть. Тоді приїжджали з Києва, щоб Василя по
бачити. Не пам’ятаю, чи Михайлина приїжджала. Приїжджала Світлана Ки
риченко, Рита приїжджала, ще хтось приїжджав.

Надійка Світлична не приїждж ала?
Де вона тоді була? Ні, тоді її ще не було в Києві. Це вже в вісімдесятому 

році, а тоді ще не було. Ще приходили люди.
Чи після заслання він бачився з Іваном Світпичним?

Ні, Іван ще був на засланні. Ні, він ні з ким не бачився. Він хотів і з 
Дзюбою побачитись. Дзюба тоді ще працював на заводі чи в газетці. Я пита
ла, чи підійти, чи щось сказати, але так і не підійшла...

А він т е ж  сам не наважився.
Якби хотів, то прийшов би. Хто хотів, той приходив. Оксана Мешко 

приходила часто. Іван Калиниченко приходив, Рита...
Ми колись до Рити поїхали та ще кудись, а треба було на вісім годин 

вдома бути. Спішили дуже.
Треба було відмічатися десь?

Ні, після восьмої години не можна було виходити з хати.
І що, хтось за  цим міг слідкувати?

Ну, звичайно! Міліціонер участковий приходив, такий нудний чоловік, 
такий безсловесний. Постійно щось він тут приходив. Людина якось веде се-
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бе так противно. Вривається. Йому, видно, розказали, який це страшний чо
ловік. Що він тут щось робить, підриває радянську владу. Сидить в себе в ха
ті і підриває. Жахливе було існування. Василь сам казав, що в Мордовії було 
краще. Йому було там легше в тому плані, що була зрозуміла ситуація. А тут 
незрозуміла ситуація. На роботу не влаштуєшся за фахом, ходи відмічайся 
кожен тиждень, здається, з восьмої до шостої треба сидіти в хаті.

Чи намагався він щось друкувати в цей проміжок.
Він щось переписував, щось доробляв. Хотів щось встигнути.

Скільки разів в Кучино ви до нього їздили?
Це одне побачення було. Потім поїхали на друге побачення в вісімдесят 

четвертому році. Вже дають, дають, дають, а потім забрали, бо він, бачте, 
щось там порушив, коли виходив. «За нєвиполнєніє режима якогось там», «за 
нарушеніє якогось уставного правіла» на виході його «лішилі свіданія». Бо 
він повинен був, як виходив, сказати прізвище, щось таке.

Прізвище, с т а т т я ,  термін і т а к  далі.
Видно, вже він в такому стані був, це вже відчувалося, і всі вже про це 

якось говорили, і по листах відчувалося.
Ми з Марусею їздили тоді. Тоді зразу, ще в поїзді, написали ми той лист 

про те, що нам не дали побачення. Тоді вже і почали там вмирати, по-моєму.
Ви не один лист написали?

Ні, декілька я написала листів. Десь у мене є чорновики. Цей ми зразу 
після побачення написали. А потім написали з приводу його поганого здо
ров’я. А потім з приводу того, що він у такому стані тяжкому: «Невже ви хо
чете ще одної смерті?» Вже скільки? Там четверо померло. Це на них не дія
ло. Відповідь стандартна. Єдине, що він написав, що ніби в травні якась ко
місія приїжджала туди. Його викликали. І в нього з ’явилася надія, що, може, 
його повезуть в Київ ще. Він вже, видно, був в такому виснаженому стані, що 
він на це дуже чекав. І, може, йшов навіть на якісь поступки. Важко сказати. 
Про це щось і Бородін казав. А він мені писав: «Приїжджали, може, буде у 
нас зустріч» чи щось таке. А потім як обірвало. Бо в травні я готувала йому 
першу посилку, яку дозволяють і послала. І її повернули в кінці червня чи на 
початку липня. Десь вони її маринували і повернули через місяць чи півтора. 
Я думала хоч щось йому, якесь масло, якісь родзинки.

Без пояснень?
Без пояснень. Щось таке там написано... Я знов її послала. Тільки масло 

замінила і ще щось. Потім він нібито ії одержав, і це ж треба с т і л ь к и  м і с я ц і в . 

Це вже був серпень.
Вони т а к  спеціально.

Замість того, щоб він її отримав у травні... Ну, все робили, все робили, 
щоб тільки він...

Листи часто  пропадали ваші чи його?
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Хто його знає. Справа в тому, що він писав, що «условності в тексте» 
вони знаходили. Моїх особливо таких не було, але один-два листи не давали 
через нібито «условності в тексте», які вони гам знаходили. А його листи 
останнім часом майже всі не йшли через «условності в тексте». Він каже: 
«Вже ж нібито зовсім нічого не пишеш, а вони не пропускають цей лист».

Чи ви мали розмови т а м  з кимось із наглядачів? Яке вони 
на вас враження справили? Порівняно з Мордовськими? 
Чи т е  ж  саме?

Які наглядачі? Ті, що обшукують? Це жінки.
Ні, я маю на увазі старший офіцерський склад. Типу Дол
м атова, Афанасова, Ченцова?

Коли нас позбавляли побачення, я зайшла попросить, щоб передали ро
дзинки, трошечки, півкілограма. То я спочатку до замісника зайшла. По- 
моєму, це був Долматов, «Да, канєшно, зайдіте к начальніку, ето можно, на
верно, да». Ну, думаю, зайду до того. А це ж був Журавков. До нього зайшла: 
«Как ето? Нет, ето не разрешается. Сейчас єму нє положено». Нічого не ви
йшло. Такі вони жорстокі. Не знайдеш гам людини, що може поспівчувати, 
що може зрозуміти, що хтось хворий. «У  нас здесь не курорт». Вони якісь та
кі дубові люди. Не знаю, де вони виховувались?

Свої ж  сім 'і. напевно, м аю ть ?
Так, але ж вони такі жорстокі люди! Ну, дивуєшся. Щоб оце так годува

ти їх, як Василь розповідав. Особливо тут, в Кучино. Це вже після його смер
ті Василь казав: «Вже як на курорті. Вже і гречку дають, і те, і се».

Василь Овсієнко казав.
Так. Уже зовсім змінилося. А то вони їх так годували погано, що страш

не. Вони їх, мабуть, за людей не вважали.
Як ви дізнались про те , що його вж е нема?

О, це жахливо. Якраз Дмитра забрали в армію. Якісь у нього там непри
ємності, якусь операцію йому там робили. Після операції він написав, і я ви
рішила поїхати. Це десь тридцять першого було. Поїхала я туди. А перед цим 
все вивалювалося мені з рук. Я чуть пожежі на роботі не наробила. Це якраз 
Василя в цей день забрали в цю камеру. Приїхала я. Найняла кімнатку. При
ходила до Дмитрика кожен вечір. День, два чи три. А потім щось на третій 
вечір... Я ще думала залишитися, бо я взяла відпустку. Ми сидимо, і щось нам 
якось так порожньо. 1 говорити нема про що. Це було четвертого, мабуть, ве
ресня. Я кажу: «Я поїду сьогодні». І я поїхала швиденько на вокзал і поїхала 
додому. Вранці приїжджаю —  папірчик у дверях: «Срочно зайдіте на почту, 
вам телеграма». Вірніше, навіть не так. Ніякого не було папірчика. Я зайшла, 
а потім чогось вийшла. Вийшла —  папірчик. Це, видно, хтось із сусідів, але 
він не ризикнув мені сказати, тільки залишив папірчик, що «зайдіте на по
чту». Я швиденько одягнулася, побігла на пошту, а там ця телеграма.
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Вона прийшла ще четвертого?
Ні, п’ятого вранці. А це вже був не ранок, а вже година дванадцята, бо я 

приїхала годин в дев’ять-десять. А вони, видно, раненько дуже приносили. Я 
була в такому жасі. Світ закрутився. Поплакала. І думаю, що ж мені робити? 
Сама. І я швиденько побігла дзвонити Євгену Пронюку. Ми переговорили. 
Він каже, давайте зустрінемось. Я ж кажу, не знаю, що робити. Тоді ми вже 
зустрілися, переговорили. Як їхати?.. Телеграму!... Побігла дати телеграму: 
«Выезжаю... не хороните»... Щось в такому дусі. В  цей день я вже не виїду. 
Не знаю, як виїхати. Думаю, що робити? Чи замовляти труну? Почали ми 
думати. Він каже, що мабуть, віддадуть, і я почала бігати, щось замовляти. І 
він теж, в Донецьк комусь доручив подзвонити. Може, Маруся1 поїде зі 
мною. Ці півдня оце так прокрутилися. Замовила я уже і труну цинкову. 
Щось там купили. Подзвонили Р-иті2, вони погодилася їхати. Сестрі ще 
повідомила. Оце ми втрьох поїдемо. Тоді думаю, заїду ще за Дмитром. 
Вранці ми вилетіли, першим рейсом. Телеграму ми дали, труну відвезли в 
аеровокзал, все здали і самі вилетіли літаком в Москву, їдемо. Приїхали туди, 
все скрізь на таксі, щоб швиденько. В нас телеграма, нам квитки дають якось 
по цій телеграмі. Дмитро якраз був, його нікуди тоді не заїхали, бо він був на 
лікарняному. Приїхали ми в аеропорт, їдемо далі. П’ятого я телеграму 
одержала, а сьомого ми були вже там. Це була субота чи неділя. Нікого 
немає. «Нєту, нікаво нєту»... Ми кажемо, як же ж так, людина померла, а ви 
«нікаво нєту». Ми чекаємо. Вони почали бігати, щось таке. Запрошують нас: 
«Только родних, блізкіх родственніков». Зайшла я і Дмитро до Долматова в 
кабінет, їх не впустили. І почав він нам розповідати...

Я кажу:
—  Як же ж це так ви могли зробити?
—  А гдє ж я буду храніть? У нас холодільников нєту».
Я кажу:
—  Як же ж так. Я телеграму вам дала.
— У нас нєгдє.
Я говорю, ну тут же є лікарні...
— Там у ніх места нєту.
Коли це вже такі холодні ночі. Там так холодно.
Я кажу:
—  Як це ви так могли... Що ви нам, справку дасте? Давайте мені що- 

небудь, речі його.
—  Ето всьо вам потом будєт переслано. Документи тоже. Ви всьо полу- 

чітє в Кієвє.
Я кажу:

' Сестра Василя Стуса.
2 Рита Довгань.
4 *  Нецензурний Стус. 2. Упор. Б. Підгірного 49



—  Дайте хоч документ, як він, що, яка причина.
—  Всьо получітє потом. Ми вас можем отвезті. Ми вам дадім машину...
Нічого... Ні причини вони не пояснили, нічого не дали... Ні, він сказав:

«Ночью, четвьортаво числа в час ночі». На зміні. Я навіть не запитала в ньо
го, що це за зміна, чого це в час ночі. Я  була в такому стані, як прибита. Ще в 
нас якась розмова була. Я  йому сказала, що ви вже дознущалися.

—  Ну, знаєте... Он тоже хороший бил.
Потім дали машину якусь там зачухану, ту, що перевозять... Ми сиділи 

там, де охорона. Доїхали до цвинтаря. Підвели нас, і стоять вони.
Я кажу: «Ідіть звідси! Ви вже настоялися. Отам от, щоб вас тут не бу

ло».
Вони тоді повідходили і пішли туди дальше.

Скільки їх було з вами?
Три чи чотири, хами такі! Ой! Ми тоді посідали там. Потім поїхали в 

аеропорт дізнатися, як там наш багаж, домовини... Не поступали, виявляєть
ся. От і все! Вони їх і не відправляли, виявляється. Я потім кажу, хай вони їх 
собі забирають. Сестра тоді поїхала туди. Вони їх і не відправляли. Якісь по
вернули гроші, що ми платили за пересилку. А те так там і залишилось.

Чи не бачили ви тоді, коли сиділи з Дмитром тр етього  
числа, сон якийсь чи інший знак?

Ні. В мене такий сон був раніше. Дивний страшний сон. Ще за два чи 
три сниться мені, таке, як карусель, крутиться. Один полум’ям зайнявся, дру
гий полум’ям зайнявся, третій зайнявся... І Василь там. І так... половина його. 
Я кричу: «Василю!» і так кидаюся на нього. І прокинулася. Так страшно! Це 
крутиться і полум’я таке! Тих вже не видно, вони вже горять, а його полови
нка раптом загорілася.

А в той день, коли ми з Дмитром сиділи, то раптом така порожнеча. Я 
кажу, я поїду додому. І в той же вечір поїхала додому.

Тепер часто сниться?
Ні, не часто. Оце перед перепохованням був сон. Як ви мали туди їхати, 

мені приснився такий тунель. Довгий тунель... І він так, в кінці тунелю. Його 
фігура. Він в чорному так стоїть. Темна фігура, але я знаю, що це він.

А після того, як він помер, то снились всякі сни. То в якомусь темному 
загорнутий, то ще щось таке. Ніби якась таємниця, щось незрозуміле.

Ллє розмов уві сні не було?
Ні. Це як снився останній раз, то жалів, жалів чогось мене.

Я  забув ще запитати , чи він відписував вам у листі про 
Ярика1? Він у ж е  знав про народження.

Ні, не відписував. Я й не знаю, чи він знав про нього.

1 Внук В. Стуса 
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Знав, Бородін розказував.
Я якось не розпитувала.

Нам Бородін розказав, що його сповістили про наро
дження внука.

А, загадала, його нібито викликав якийсь начальник і йому сказав. А Ва
силь нібито не повірив, щось таке, бо він чомусь листа не дав. Я вже згадала.

То він не встиг про Ярика нічого вам сказати.
Ні, нічого не написав. Нічого не було в листі.



я була вже науковим співробітником. А в молодому віці шість років різниці 
вже відчу вається. Я була трохи в старшій категорії. Я —  науковий працівник, 
а він тільки прийшов до аспірантури. Ми з ним кількісно спілкувались неба
гато. В нього було своє аспірантське коло, він рідко бував в інституті. Нас 
єднали вечори, якісь там зібрання товариські в Івана Світличного. Але 
найближче ми зійшлися вже, як лихо прогриміло над ним.

Ви були в к ін отеатр і «Україна» тоді... ?
Так. Не тільки була. Я сиділа поруч із ним. Я сиділа поруч, і просто фі

зично зараз мої руки, вся я пам’ятаю Василя. Тому що, коли він скочив на но
ги і почав вигукувати: «Хто проти тиранії, встаньте!», —  я не пригадую точ
но слів, бо я була страшенно схвильована. Бо таке пережиття неповторне, в
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тому кінотеатрі. Я пригадую, шо я просто обняла його, бо він тремтів кож
ною клітиною свого тіла. Я до того т е  не знала, наскільки він вразливий. І 
мені вже тоді подумалося, як ти житимеш, хлопче, в цьому світі. Я це відчу
вала якось по-жіночому, і хоч я не набагато старша, може, по-материнському, 
може, по-сестринському. Я завжди до нього ставилася, як до брата. І потім, 
коли ми виходили з залу, то всі були певні, що зразу ж заберуть Івана', Васи
ля, Славка, який, наскільки я пригадую, перший сказав: «Встаньте!»

Славко Чорновіл.
Так. Славко Чорновіл.

Це було до прем ’єри чи вж е після?
Це вже було після, коли було обговорення. 1 ми вийшли разом. Я це ду

же добре пригадую. Я так його взяла тісно під руку. Він же трошечки ніби 
заспокоївся, його просто морозило, нервово так. 1 коли ми вийшли, двоє якісь 
знайомі хлопці, може, аспіранти, стали біля нього і повели його додому. 1 я 
якось спокійніше відійшла. У мене тоді була мала дитина, яку я десь підки
нула, щоб туди прийти. Я вже була спокійна, що він не сам. Але тоді не було 
ніяких ексцесів щодо тих людей. За кілька днів його звільнили з аспірантури 
моментально. Я це теж дуже добре пригадую. Не можу сказати прізвище, бо я 
не певна на сто відсотків, тільки на дев’яносто п’ять, що то був не Шамота в 
кабінеті, а його заступник Зубков, який дуже «любив» Василя. Відразу роз
крутилася ця справа. У нього, здається, в справі таке формулювання: «За не
гідну аспіранта і працівника наукових установ поведінку», і Василь зайшов 
з ’ясовувати стосунки. По-моєму, це був Зубков. Мені здасться, що то був не 
Шамота. ! Василь не міг стриматися, очевидно, він був блідий, в нього були 
затиснуті кулаки. Він страшенно налякався. Не Василь, а той. Він, видно, ви
рішив, що будуть бити. Але до того не дійшло, Василь наміру такого не мав. 
Але коли він вийшов з кабінету, я якраз стояла і чекала його в коридорі, я 
пригадую, блідий, як стіна, сказав: «Я  йому все виповів».

Я  знаю, що і вас, і інших з вашого ін сти ту ту . які були на 
цій прем’єрі, т у т  ж е  у вівторок, і в середу змушували пи
сати  пояснювальні записки.

Після цього почалася моя епопея виключення з партії. Я, власне, ніколи 
активною політичною діяльністю не займалася Я б сказала, що я взагалі лю
дина далеко від політики. Політика ввійшла в мене через мораль, через мис
тецтво, через такі підставові етичні проблеми Я ще студенткою вступила в 
партію. Гак якось, як воно велося тоді.

Тоді, власне, що від мене вимагалося? Дуже небагато. Сказати: «Проба
чте, якось не подумала і встала». І все. Навіть не каяття. Просто що встала 
якось відрухово. Але якось не могла я цього сказати. Навпаки, я все пнулася
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щось доводити. То сама собою дуже цікава епопея. Вона тривала майже рік. 
Там було дуже багато інстанцій. В мене, між іншим, залишився мій виступ на 
партійних зборах. Спочатку був партком, потім райком. В райкомі на мене 
почали кричати. Я вийшла, хряснувши дверима, сказала, що в наш час і слід
чі розмовляють культурніше. За що було написано, що я зухвало поводилася. 
Далі був міськком, далі був обком. І в кожній з цих інстанцій спочатку була 
комісія старих більшовиків, потім саме засідання. Одне слово, назбиралося 
десь із шістнадцять інстанцій. Спочатку я хвилювалася, а потім вже переста
ла. В кінці я вже почала говорити афоризмами. Я вже казала, що ще пару ін
станцій — і я почну говорити віршами. І мій останній, абсолютно непідгото- 
влений афоризм був у партійній комісії обкому, коли мене якийсь такий, ви
дно було з обличчя, більш вдумливий чоловік, який нічого мене не розпиту
вав, запитав тільки про сімейний стан, я сказала, що сама, з дитиною п’ять 
років, голуба комсомольська біографія, нема, зрештою, складу злочину. І от 
цей чоловік нічого мене не питав, тільки в кінці запитав:

—  От ви завтра кладете партквиток. Що ви думаєте?
І я, абсолютно не підготовлено відповіла йому таким афоризмом, що я 

вступила в партію ще зовсім зеленою, молодою, будучи студенткою, з вірою 
в ідеали. І коли ситуація складається так, що треба вибирати між квитком і 
ідеалами, то я ідеали залишу собі, а квиток віддам вам. І, між іншим, коли я 
йшла, я зустрілася з Василем на Володимирській гірці. Це я дуже добре при
гадую. Це був той момент, коли Василь працював над перекладками з Лорки. 
Не пам’ятаю, де він заробляв гроші, не кажу, що працював. Разом з Покаль- 
чуком вони працювали над перекладами з Лорки. І він читав мені вірші десь 
на схилах Дніпра, переклади. Особливо я пригадую, як він вимовляв, як у 
нього заламувався співно голос «Кордова, далека і самотня». Так мені це за
пам’яталося. І я під цим знаком пішла на оце вже виключення остаточне з 
партії. І, до речі, ці переклади його з Лорки в мене тут збереглися. Мені зда
ється, навіть тоді він їх дав. Це кілька, це не всі його переклади. Це його рука.

А оце ще одна історія. Ми були з ним в театрі. Це був десь сімдесят пе
рший рік. Не пригадую, який московський театр привіз таку п’єсу, назива
лась вона «Діон». Я не пригадую хто, це такі алюзії, Стародавня Греція, всі 
сучасні проблеми. Я пригадую що там був якийсь персонаж із величезним 
вухом. Він нам дуже подобався, бо це було з нашого побуту. Ми йшли, і він 
сказав: «Хочеш, почитаю вірші?» І щось читав. Потім, сміючись, каже мені: 
«Хочеш автограф?» Я кажу: «Ясно, хочу!» Він мені подарував, і я забула геть 
чисто про їх існування. І буквально два роки тому я переглядала старі запис
ники, які збиралися викидати. І там він заліз під обкладинку десь далеко, і я 
випадково знайшла цей автограф. Зараз даю у збірку. Воно примикає за своїм 
звучанням, стилістикою і часом до «Веселого цвинтаря». Ще цікаво, що не 
просто сімдесят перший рік, а кожен вірш датований числом. Я його включи
ла в «Дорогу болю». Оце такий автограф, який він мені колись подарував.
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Я  хотів би, щоб ми вернулися до «України». Сам його ви
ступ як стався? Яка була реакція залу?

Наскільки я пригадую, після того, як виступив Дзюба, встав і Чорновіл і 
запропонував, щоб ті, хто протестують проти цього свавілля, проти цього по
вернення тридцять сьомого року, встали. І от встали. Встали чоловік сто -  сто 
п’ятдесят.

Ця фраза належить не Василеві?
Наскільки я пригадую, це сказав, збоку стоячи, Чорновіл, а Василь тут 

же встав і почав розвивати його думку. Я пригадую так. І тоді відразу завили 
якісь сирени пожежні. Я недавно бачила, між іншим, сторонніх людей, які 
були присутні. Вони це запам’ятали на все життя. Сьогодні це не було б так 
дивно. А після того заніміння це була, звичайно, акція. Я це вважаю якимсь 
Рубіконом. Принаймні в шляху, моральному становленні багатьох. Бо не од
на така я була, кому довелося покутувати це просто вставання безсловесне. В 
багатьох людей після цього сталася просто зміна долі. В мене почалося з цьо
го дня. Потім виключення з партії. Через два роки за конкурсом з інституту 
літератури я пішла. Казали, що перед тим Шамота зібрав членів вченої ради і 
сказав, що хто проголосує за мене, той проти радянської влади. Так мені ка
зали. Куди ж уже? Там був один голос проти мого виключення, а всі останні 
одноголосно. Я тоді опинилася без роботи. Майже рік я ходила без роботи. 
Якось мені вдалося влаштуватися у видавництво, де я вісімнадцять років 
пропрацювала, не надрукувавши вже ні слова. Обшуки, виклики в КДБ, стат
ті різні гидотні. Навіть у тих статтях відміняли мою дитину, якій було трина
дцять років. Що вона щось не дуже добре вчиться, а гарно вдягається. Одяга
лась вона дуже на середньому рівні. Ви думаєте, що ходили до школи з моєї ро- 
.боти. Директор якось здивувався і сказав, що вона справді не блискуче вчиться, 
але в нас є такі, що в них по три двійкй в чверті, і про них газети не пишуть.

А коли у  вас були зустрічі з представниками КДБ, вони 
схиляли вас до якогось каяття?

Безперечно. Дуже примітивно і прямолінійно, але спочатку досить від
критим текстом. Може, не треба про це говорити, але такий був задум, з цим 
не крилися.... Зіновія Франко тоді виступала по телевізору, і був явний задум 
об’єднати наші прізвища. Щоб цей задум заламати, я віддала півроку життя. 
Тоді якось вдалося домовитися із Зіновією Франко. Мабуть, це все теж було 
нелегко. Але я це все відкинула. Навіть мене вислали у відрядження в Харків
і на той день приурочили статтю-каяття Зіновії Франко в «Радянській Украї
ні». І там мене викликали в КДБ і показали мені цю статтю. Очевидно, знаю
чи, що я не можу ні з ким порадитись. А я на неї подивилася і віддала її не 
читавши. Просто вражений був цей мій співрозмовник: «Як, ви не хочете 
прочитати?» Я сказала, що я просто дуже добре знаю цей жанр. Таким чином, 
було зламано цей сценарій, але це мені коштувало досить дорого.
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А потім ще були з різними нападами, щоб я не листувалася з людьми за 
кордоном. Потім була пакункова епопея. Одна моя знайома з Торонто при
слала два пакунки. І за це було дві статті в газетах, і мене з роботи звільняли, 
і про дитину писали, і так далі.

Трошки про коло тодішніх Васшевих друзів. Я  знаю, що 
ви недавно написали прекрасну статтю про Івана Світ- 
личного.

Називалася ця стаття словами Василя «Доброокий». Краще назвати Іва
на просто неможливо, його усмішка всім нам освітлювала серця, їхні стосун
ки складалися як між старшим і молодшим другом. Сказати «вчитель» — може, 
надто голосно, але якоюсь мірою це так. Іван був старший за віком і більш обі
знаний в усьому тому колі проблем. Василь до нього горнувся. В одному з листів 
до мене є слова, як він згадує про ту «думну сутінь» в його кімнатці, де так добре 
думалося і говорилося. Це маленька кімнатка Івана Світличного, це були наші 
спільні Пенати, наш клуб, наша альма-матер. Ми там завжди могли зійтися і спі
лкуватися між собою. Всі ті, кого ми називаємо шістдесятниками, вони всі побу
вали там. Вони звідти, з тої кімнатки майже на горищі.

Цей вірш надзвичайно характерний для розуміння Василя. Йому було 
соромно, що він ходить по землі, ходить на волі, а той сидить. «Куди втечу 
від сорому й ганьби», — писав він там. Між іншим, дуже характерне для Ва
силя таке оголене сумління.

Розповідають, що коли в Мордовському таборі помер хтось із старих 
литовців, вони проходили як поліцаї, чи лісові брати, я не пригадую. Це була 
старша людина, з якою Василь спілкувався мало. Коли той помер і його як 
собаку десь там мали зарити, він не міг перед отим строєм не сказати, що 
пом’янемо цю людину. Він не міг цього не сказати. І заплатив за це, по-моєму, 
півроком буру 1, з його здоров’ям. Він не міг цього не сказати. Не міг, і все.

Коли ви з ним зустрілися, він вже був такий складений, 
завершений?

Я думаю, що ні. Але всі ті зерна в ньому були. Він, безперечно, еволю
ціонував весь час. Ще на його реакції накладалися вже ці безперервні поневі
ряння і ті приниження, проти яких він повставав. І вже просто оголений нерв, 
просто нервових сил у нього, можливо, не було в кінці. Може, тому була така аб
солютна гострота реакції Але й оцей вододіл, те, що добре, і те, що погано, те, що 
відповідає сумлінно, і те, що ні, — це було завжди в ньому домінантою.

Ви пам’ятаєте перше враження від його літературних 
творів?

В мене спочатку виникло враження, я б сказала, від літературознавчих. 
Я про це пишу, до речі, у своїх спогадах, які мають вийти в «Україні». Дуже

1 Бур (рос.) —  «барак усиленного режима».
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дивно, але він, як поет, прийшов до мене в останні роки свого життя. Я не 
знаю, чим це пояснити. Просто не знаю. Якось не доходив він до мене тоді. Я 
мало читала. Може, він більше читав свої вірші у своєму колі. Я якось не зав
жди там була. Писане до мене рідше доходило. Я знала, звичайно, деякі його 
вірші. Знала оцей вірш про Івана. Я його сприймала як поета без деталізації. 
А він прийшов до мене, я вже почала переписувати його, в останні роки його 
життя в таборі, коли від нього вже мало що доходило. А як літературознавець 
він розкрився мені своєю роботою про Тичину. Я пригадую дуже добре, як це 
було. Ми були разом на Прип’яті. Це була Республіка Радості, як я називала, 
там на Прип’яті в нас. Раз ми вже про Прип’ять, то я розповім вам тільки 
одну сценку. Літній тихий вечір на Прип’яті. Вантажені якимось щебенем, 
камінням, вугіллям, сунуть такі довгі баржі по тій річці. Тепло, гарно. І ось 
наш табір. Яскраві кілька наметів. Видно, що сьогодні в таборі свято. 
Білоруси, які на своїх човниках все перевозять, то такий основний вид транс
порту, всі поставали і дивляться на наш табір. Бо явно щось назріває. В табо
рі піднято прапор. Прапор з різнокольорових плавок. Готовий оркестр: всі ка
струлі, миски. Діти наші стоять. Всі ми в парадній формі. Жінки в кращих 
купальниках, а чоловіки в плавках, але тут клеєм БФ приклеєний метелик. І 
от ми всі чекаємо. Це був день народження. Це був день народження однієї з 
наших, дружини Дворка, Гелі. І якраз мало бути прибуття Нептуна. Уявіть 
собі, рівно о шостій годині, ще сонце не сіло, починає оркестр і прапор з пла
вок злітає. А навпроти нашого табору острів. І от з-за того острова випливав 
човен. На носі човна високий, худий, але такої міцної статури чоловік, весь у 
якомусь лататті, в чомусь зеленому. На голові вінок з чогось зеленого і дві 
русалки. По-моєму, Галина Севрук і Леся Забой. А Нептун — це був Василь 
Стус. Всі завмерли. І білоруси. Повно тих човнів. Всі дивляться. Бо, я вам 
скажу, це справді видовище. Це наш Нептун. А може, не Нептун, а якийсь 
добрий дух цього доброго царства, припливає. Цього видива я не забуду до 
кінця життя.

Там на Прип’яті ми всі читали в рукописі його «Феномен доби» про Ти
чину. Я пригадую, що на мене це справило дуже сильне враження. В мене 
ставлення до Тичини таке дуже особисте, бо я його знаю з дитинства. Дуже 
люблю, і для мене його «Сонячні кларнети» взагалі синонім поезії. Це те пе
рше, що я сприйняла, як образне мислення, як поетичне якесь мислення. Ясна 
річ, що вже подорослішавши, я почала розрізняти Тичину' і Тичину. Але не 
так гостро. Воно до моєї свідомості не доходило вже тому, що я дуже 
суб’єктивно до нього ставилася. Мені здавалося, те, що писав Василь... Прос
то я була як громом вражена. З одного боку і справедливо, а з іншого боку, 
мені боляче за Тичину. Мені здавалось, що деякі оцінки зарізкі. Я ж тоді була 
не така, як сьогодні. Я також еволюціонувала, безперечно. Я була такий ти
повий продукт свого часу. З того часу я не читала більше. Я пригадую, що це 
було написано прекрасно. В основному я й тоді все те приймала. Просто мені
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здавалося це якимсь таким одкровенням надто гострим і надто болючим для 
мене. І я пригадую, як ми з ним ходили по березі і розмовляли. І потім я на
писала йому якісь свої думки. Вони є. Коли ми з Дмитром перебирали архів, 
то ці мої заміточки, десь із десять сторіночок, що мені хотілося б, з чим я не
згодна, все залишилося в архіві. А мені відразу тоді виникло бажання щось 
своє написати в цьому ж ключі. Може, дещо м’якше, по-жіночому, і я це 
здійснила, в ті часи застою. Написала про наш синдром еволюції поета на
впаки, як у нас бувало. Починав так, а дальше розвивається інакше. В основі 
це була доля Тичини. І потім, коли я почала вже витягали з шухляди всі свої 
речі тепер, буквально кілька років тому, витягла й ці сторінки. І зробила стат
тю, яка називається «Корозія таланту». Але, звичайно, перше зерно цього за
ронив мені Василь. Слава Богу, що ця його робота є. Я вже чекаю побачення 
з цією роботою. Будемо читати.

Так що я вперше сприйняла його як літературознавця. А поет... це було 
самозрозуміле. Він поет. Але деталічно якось це вже прийшла пізніше. Але 
вже коли я відкрила його для себе, це вже було для мене щось неповторне. 
Коли я вже почала готувати збірку після його смерті, почала друкувати, мені 
здалося, що то є якесь моє «альтер его» поетичне, що якби я вміла писати ві
рші, то писала б якось приблизно так. Для мене його поезія важить надзви
чайно багато, надзвичайно. Якось конгеніально, може, ми бачимо якийсь 
текст. Щось таке.

Може, пригадуєте коло його тодішніх літературних за
цікавлень? Хто йому був ближчий до серця зі світової 
літератури чи з української?

Я думаю, що зі світової поезії, звичайно, Рільке домінував. Спочатку він 
зацікавився Лоркою. Між іншим, я не знаю, чи ви знаєте, що образ палімпсе- 
стів прийшов з Лорки. Це було просто як знак. А він наклався у нього на його 
сприймання і обростав, звичайно, своїми, не лорківськими, значеннями. Але 
поштовх перший був. Так от я кажу, він читав тоді мені Лорку. Тоді ми всі для 
себе відкривали такі речі. Соромно сказати, я, кандидат філософських наук, впе
рше прочитала Плужника в шістдесятих роках. Оце було для нас відкриття, без
перечно. Зеров, Антонич. Василь не був винятком. Він також не знав цих поетів.

Я  пригадую, як Драч приходив в університет у  шістде
сят сьомому році і читав нам Лорку як відкриття якесь 
для себе.

Так. Зрештою, з молодих і поезії самого Драча у нас сприймалися тоді. 
Я пригадую, що мов дозрівання і поляризація в інституті літератури, такий 
вододіл, який, зрештою, залишився майже до сьогоднішнього дня, проліг піс
ля публікації поеми «Ніж в сонці». Хоч зараз ми бачимо, що це не якась така 
надзвичайна геніальна сторінка в поезії Драча, але на той час це був просто 
вибух. І «Прелюди» його, і «Крила» його для нас важили надзвичайно багато.
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Василь в іншому ключі поет, але, безперечно, він це також сприймав, 
Шевченківські ці вечори. І вже тоді він заглиблювався в Рільке. Для мене Рі- 
льке тоді майже нічого не значив, я якось його не знала. Але для нього тоді... 
Він знайшов нам в ньому те не зовнішнє, а внутрішнє. Знову таки Пастернака 
ми всі відкривали. Ясна річ, що я собі відкривала по-своєму. Я, наприклад, 
захоплювалася в основному «Охранною грамотою» його як літературозна
вець. Я там багато що взяла. В нього був період Пастернака, період Бажана.

Ще я можу сказати, що ми бували з ним в концертах. Він дуже любив 
Бетховена. Пам’ятаю, що на якійсь месі Баха ми з ним були разом. І ще дуже 
добре пригадую, що в Жовтневому палаці ми з ним були на концерті такого 
хору Роберта Шоу зі Сполучених Штатів Америки. Хор був надзвичайний. 
Ми були просто вражені. Як зараз пригадую, як ми спускалися цими схода
ми. Між іншим, коли він був в таборі, я намагалася писати йому про якісь 
свої музичні враження. І, між іншим, тоді, в ті застійні роки, і в шістдесяті, і в 
п’ятдесяті музичне життя Києва не можна навіть порівняти із сьогоднішнім. 
Знаю що я студенткою в середньому двічі на тиждень бувала у Філармонії. 
Туди йшла вся моя стипендія. І пізніше, в аспірантські роки. Спочатку був 
Рахлін. Я переслухала всіх найвидатніших диригентів. І тоді в шістдесяті ро
ки то все ще можна було слухати. Я не знаю, куди все це ділося. Тепер нема 
ні залу, ні оркестру порядного, ні репертуару. А тоді я не мислила собі десять 
днів без відвідання філармонії. І Василь також. Пам’ятаю, що він особливо 
любив Бетховена. Коли він уже був у таборі в Мордовії, я дуже добре прига
дую, що після якогось серйозного і надзвичайно гарного концерту, не 
пам’ятаю точно, але дуже серйозного на вищому рівні, я йому написала лис
та. Десь сторінок на п’ять, на шість. І, між іншим, дуже позаздрила Олегові 
Орачеві, що він писав з чернетками, було б здорово, якби залишилося. Я і за
раз пригадую, що цей лист був як твір, як музика сама по собі, так мені це 
вилилось. Але закономірність залізна і всі мої кращі листи, хай вони політики 
не стосувались абсолютно, там звука не було про політику, то були тільки 
ширяння в високостях музичних, не доходили. Цей лист не дійшов. Мовби 
спеціально, всі найкращі листи не доходили. Я страшенно, пам’ятаю, розсер
дилася, я його наскільки могла продублювала. І той не дійшов. І ще, між ін
шим, цікавий момент з нашого листування, гумористичний. Якось Василь не 
мені, мабуть, написав, а через Валентину передав, не пригадую, йому для чо
гось була потрібна метрична схема александрійського вірша. Оскільки я зна
йома з теорією літератури, Валентина звернулася до мене. Я йому написала 
оці схеми; довгий склад, короткий, довгий, гекзаметр плюс пентаметр, напи
сала, здається, цезури, паузи і послала йому. Лист не дійшов. І тоді мене осі
нило, що очевидно, цензор прийняв це за якийсь тайнопис. Тоді я продублю
вала і на полях написала: «Уважаемый товарищ цензор. Это схема стихосло
жения, такого-то размера. Этот значок обозначает длинный слог, такой зна
чок обозначает короткий, а это пауза. Очень прошу пропустить этот текст».
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Пройшов. Було б справді не дивно, якби якийсь відчувався тайнопис. Але 
просто вияви душі вони не пропускали. Не дати!

Чи ви пригадуєте його в побуті? Манера ходити, гово
рити, що він любив?

Я б сказала, що був він людина весела. Іноді, може, у когось й складеть
ся враження, що це людина тільки у своїх надхмарних висотах. Нічого подіб
ного. Я пригадую, як ми в лісі зустрілися, тоді й моя дитина була, їй було ро
ків шість-сім, і ще там були такі ж діти. Василь зображав вовка. Кричав: «Я 
вовк!» і на чотирьох за ними бігав дуже довго. Любив наспівувати, любив го
стре слово. Міг залюбки випити чарку, зовсім не цурався її, хоч надмірних 
виявів цього не було ніколи. Ми зустрічалися часто. Ходили в ліс часто. Це 
вже коли він одружений був.

А ви на весіллі були?
Була, на весіллі була. Вперше Валю я побачила в дуже такий момент го

стрий і відразу зрозуміла, відчула, що це не святковий буде шлюб. Я ще не 
знала тоді її характеристики як людини. Я дуже добре пригадую цей момент.

Взагалі, відразу після того, як його звільнили, виключили з аспірантури, 
почався такий скрутний час. Він дуже нервував. І вже тоді була десь на гори
зонті Валя. Він вже тоді вирішив зв’язати свою долю з нею і будувати якусь 
родину. Він працював кочегаром десь на Феофанії. Ми колись із Світланою 
Кириченко возили йому туди щось тепле поїсти. На березі озера сиділи і все 
йому не давали поговорити, щоб він поїв. У нього ж була виразка шлунку, 
вже тоді. І вже тоді він потрапив до лікарні. Нерви, вони ж загострюють хво
робу, звичайно. Я тоді вперше побачила Валю. Я ще не знала про її існуван
ня. Я прийшла до нього, пригадую, десь після роботи під вечір. Обласна оця 
лікарня тут у нас. В невеличкому будиночку це відділення було якомусь. Я 
прийшла до нього, і отоді у нього була Валя, яка принесла йому щось їсти. 
Він познайомив і сказав, що це Валя. Словом, я зрозуміла, що це та Валя, яка 
носитиме йому їсти в лікарню. А вони познайомилися на танцях, я знаю. У 
Святошині на танцях. Якось, глянувши на неї, я чогось зрозуміла, що ця лю
дина не тільки для танців, але й така, що принесе йому в лікарню їсти.

Отак я зрозуміла. Пригадую той на Львівській вулиці в кінці Святоши- 
на, їхній будиночок. Особливих там веселощів не було. Таке наше коло там 
зібралося. Трошки, може, для мене не таке, бо це всі аспіранти, яких я знала 
мало. Такі невеличкі дві кімнати. Батьки Валині. І часто я взагалі бувала там. 
Часто ми ходили на отой став «повісплений» осінній, темний біля нього був 
цей будиночок, що заріс бузком, і влітку було навіть страшнувато ввечері хо
дити. Але коли я буваю у Святошині, уже нема того будиночка. Там скрут 
окружної дороги якраз проліг. Нема того будиночка. Може, добре, що його 
немає, бо він залишився в пам’яті. Я так пригадую це все. Коли я буваю у 
Святошині, немає такого разу, щоб я не пригадала: «сосна із ночі випливла,
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мов щогла». Таких сосен там багато. Взагалі Святошин дуже в’ївся в його 
образність, якщо знаєте ці місця. То безперечно.

Є один з листів Василя, де він цитує уривки з «Орфея і Еврідіки» Рільке. 
Такою прозою співною перекладав ці надзвичайно гарні моменти, що мені 
здасться, що він любив її не тільки як чоловік жінку, але і як Орфей Еврідіку.

Він її завжди, ні в якому разі я не хочу применшувати її значення, але 
він її завжди і домислювавши узагальнював, і підносив на якийсь п’єдестал. 
Він в ній бачив те, чого інші, можливо, й не побачили б. Це була якась любов 
Орфея до Еврідіки. Він її й страждання любив. Почитайте, як він писав в лис
ті до мене:... «араукарія моя». Знаєте, що таке араукарія? Це така рослина, як 
мімоза, що згортає листя від доторку. Тендітна. Він знав, що вона не з тих 
жінок, які йдуть на барикади. Хоча, між іншим, якби там був Василь і йому 
треба було б щось принести чи його друзям, то Валя спокійно пішла б і на ці 
самі барикади. Але не сама по собі. Це якась така єдність. І справді, я б сказа
ла, не зовнішня така інтимна любовна лірика, а така конституйована внутрі
шньо. Він завжди її і в житті якось домислював, і робив її Еврідікою. І, без
перечно, його життя цьому сприяло. Оця відстань, оці страждання. Він знав 
завжди, не мав ніякого сумніву, що вона буде йому вірна, що він для неї єди
ний. Це було таке, як день настав після ночі. Це було щось самозрозуміле. І 
це все живе в його поезії. І тому, якщо говорити в плані теоретичному, це та
кий якийсь сплав реальних почуттів і оцього поетичного піднесення. І, знаю
чи реальні прототипи, мені це особливо видно.

Це ознака справжнього поета, така неоднозначність. Це образ-айсберг. 
Власне те, що має своє коріння і має багато планів якихось глибинних. Валя, 
Вальочок, жінка з великої букви, Евридіка, Україна, Вітчизна. Це все якось 
зливається. І власне, в цьому таємниця справжнього поета. Що немає чогось 
однозначного, оце про це, а те про те.

З Австралії такий Дмитро Чубниченко мені зараз пише, і от він висло
вив таку думку, що треба було б Василеві назвати не «Палімпсести», а якось 
простіше. Люди не зрозуміють. Це ще, знаєте, наше застаріле уявлення. Пра
вда, між іншим, ви знаєте, сам Василь казав, що, мабуть, я неправильно на
звав... Ви не знаєте?

Ні.
Він сказав, не пригадую чиї це слова, але він наводить:

І тільки по В ітчизн і страсті 
Горять, як зор і на шпилі.

«Мабуть, каже, треба було мені назвати ц р  збірку -/Страсті по Вітчиз
ні». Так я назвала недаремно свою статтю «Доррги болю». А «Палімпсести»
— це надзвичайно місткий і багатозначний образ. Тут дуже багато планів в 
самому образі «палімпсестів». Я ще, по-моєму, не всі й відтінки прочитала.
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Передусім — це його життєвий шлях. Він стер цю свою звичну голубу, як у 
всіх дорогу, і сам обрав собі «дорогу болю». Він сам це зробив. І, безперечно, 
вся історія України — це «Палімпсести». Весь час все стирається. І як його 
не стирай, обов’язково все проступає. А стирають до сьогоднішнього дня. Я 
весь час думаю, і останні події мене в цьому ще більше переконують. З одно
го боку, мовби великих підстав часто до оптимізму нема... Але в чому я вба
чаю цей оптимізм? В якійсь незнищенності. В абсолютній незнищенності чо
гось головного. Бо немає такого плавного розвитку. То все якимись прорива
ми між Емсько-Валуєвськими, Брежнєвсько-Сусловськими актами і акціями. 
Але скільки можна! Я на своєму житті це вже бачила двічі. Все проростає, 
звідусіль росте, тягнуться якісь паростки. Боюсь, що це наша, якоюсь мірою, 
доля. Оці прориви. І це між іншим, є у Василя.

Я почала свою доповідь про Василя Стуса на Міжнародному конгресі 
українознавців з його слів таких:

«Н ем ає ряду нам,
раптових сп р об  зазубрен і ш пилі
О то єдине».

Мені здається, це дуже точно. Наприклад, зараз в нас і не раптова, а ве
лика спроба. Але це зазубрені шпилі. Не такий собі шпиль, який десь туди ся
гає. «І зігріває нас, — він далі пише, — лише вогонь від самоспалення». На 
жаль, в цьому дуже велика правда є.

Ще цікаві дуже такі є семантичні зміщення: Бог і Україна. Ви знаєте, я 
ще не дослідила, звідки взявся цей варіант. В тому варіанті «Палімпсестів», 
що Надія Світлична готувала, там у вірші «Уже Софія відструменіла» є «дай, 
Україно, гордого шляху, дай, Україно гордого лику». В дуже багатьох само
робних збірках, наприклад, у Львові, я бачила «дай мені, Боже, гордого шля
ху, дай мені, Боже, гордого лику». Мені чомусь здасться, що я рукою Василя 
цього варіанту не стрічала. Але навіть якщо це контамінація з різних, і це, 
може, хтось навіть вніс, то це дуже показово, дуже промовисто.

Те що називається «сакрум» — святе в нього. Такого канонічного Бога в 
розумінні Василя я якось не сприймаю. А це щось таке, що в душі людини, 
дуже високе, звичайно, пов’язане з традиційним якимось сприйняттям і з 
Україною це щось таке двоєдине.

«В мене уже народжується Бог». Сенс цього вірша, що цей Бог дав йому 
можливість піти іншим шляхом. Але тоді він буде гідний цього Бога. Ні, він 
цією можливістю не скористається. Такий сенс цього вірша. Якесь таке вище 
начало, сумління, якась правда. Це справді сакрум — найсвітліше.

Його стосунки з Аллою Горською і переживання кончини 
Алли Горської?

Ви знаєте, про стосунки його з Аллою Горською я не можу розказати 
докладно. З Аллою Горською кількісно я теж не дуже багато спілкувалася. А
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цей момент я настільки переживала сама, що якось пригадую тільки його об
личчя на похороні. Я пригадую, що коли Алла Горська померла, коли ми до
відалися, що вона мертва, то ми, її найближчі друзі, зібралися в майстерні на 
Чорній горі і вирішили зробити якусь виставку, її ж не привозили з моргу ту
ди. Її тільки підвезли під цю майстерню. Туди її не заносили, не відчиняли 
віко труни. Це, між іншим, Надійка Світлична її спорядила, її обмила. Яка 
була вона, Алла Горська, покатована, знає тільки вона. Чоловік не мав сили 
поглянути на це. В якому стані був Віктор1, дуже промовистий, по-моєму, та
кий факт. Ми робили цю виставку, мили, приводили до ладу оту колосальну 
майстерню. Вона спільна була Віктора й Алли. Там було багато картин. Ми 
хотіли виставити Аллині картини, але не завжди ми знали, чи то Віктора, чи 
Алли. Так от Віктор нам не міг цього сказати в той день. Він був в такому 
стані. Він не плакав, він не відповідав. Але він був зовсім неприсутній тоді. Я 
там провела три дні, поки була Алла в моргу. Василь не був тоді з нами. Я 
його вже побачила на похороні. Так що точно в оці дні, як він переживав, я не 
знаю, бо ми були трохи в різних вимірах.

В усякому разі з віршів можна вичитати, що це вбивство 
на нього надзвичайно подіяло.

Безперечно, бо це була надзвичайно яскрава якась особистість. Теж си
мволічна, якоюсь мірою, як і сам Василь. Він, очевидно, відчував, що це 
вбивство як провісник. І оце «ярій, душе». Справді, від цього всього болю 
душа в поета яріє.

Як ви отримали звістку, що його заарештовано? Він не 
один був заарештований?

Було ціле гроно людей заарештовано. Дванадцятого січня — був такий 
чорний день. Здається, понеділок, я не пригадую вже. Якби я сказала, що ду
же здивувалася, це була б неправда. Воно йшло до того. Було передчуття. Ре
петиція в шістдесят п’ятому році була, так що новиною це великою не було 
для мене. Тоді Івана Світличного в шістдесят п’ятому році арештували, його 
вісім місяців потримали і випустили. А Горинь і Панас Заливаха, і багато ще 
людей там і залишились. В шістдесят п’ятому році це було, як грім серед яс
ного неба. А вже в сімдесят другому році було видно, до чого воно йдеться.

Весь сімдесят другий рік, крім того сюжету, який я вам розповідала, з 
приводу каяття, мене викликали в справі багатьох. В справі Світличної, в 
справі Івана Світличного, в справі Сверстюка. А в справі Василя мене чомусь на 
той раз не викликали. Я вже брала участь в другому суді, якщо вас цікавить.

А по першому ми чули тільки, які вістки доносили. Дуже добре прига
дую, який мене жах пройняв, коли я довідалась, що його на експертизу психі
атричну взяли. Бо я знала, що це людина нервова, може, така нестримна й

1 Віктор Зарецький.
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спонтанна. Я страшенно боялася, але, як кажуть, пронесло. Я вже знала, що 
роблять у психіатричних лікарнях. Безперечно. Але його, на щастя, якось ця 
чаша минула.

На самому суді на першому я не була, тільки чула якісь уривки. А вже 
другий суд — це таки дуже сильне пережиття. Василь на волі був всього ві
сім місяців. За що його заарештовувати? Це вже взагалі було щось ірраціона
льне. Це вже було і абсолютно ні за що. Але просто він не належав до тієї по
пуляції людей, яка керується по радіо. Він реагував на все самобутньо, по- 
своєму. Наприклад, я не належу до людей, які здатні до такого відразу актив
ного протесту, коли це абсолютно безперспективно. Я просто схиляюсь перед 
такими людьми. Але я це не вмію. А він безперервно. Я дуже добре прига
дую. Якраз тоді були ці брудні справи, згвалтування робилися.... І він, зви
чайно реагував на це, писав, звертався. Для мене дружина Чорноволова — 
практично моя сестра, і Василь так вважав, називав її моєю сестрою, бо ми з 
нею дуже близькі. Так я через неї уже все це сприйняла, коли ця страшна 
брудна справа ліпилася там в Якутії, і Атена їхала туди на цей кошмарний 
суд. Взагалі першу звістку про цю брудну справу щодо Славка принесла Ва
силеві я. Дуже добре пригадую його реакцію на те. Я йому розповіла, і перша 
його реакція була така: «Валю, де моя ощадна книжка?» Дістали ощадну кни
жку, а він недавно приїхав з тої Колими. Щось гам було, звичайно, бо він там 
працював дуже тяжко.

— Валю, іди зніми всю суму. Михайлина їде до Атени.
Оце така була реакція. Я щось пробувала казати, що ти щойно при

їхав.... як це так. Мені не треба! Валя не була б Валею, якби вона цього не 
зробила. Тут же вона пішла, взяла. Я взяла ці гроші і поїхала. Це була типова 
реакція Василева. Потім ця реакція така гостра, я пригадую, якраз в той рік 
до Надії Світличної, яка була вже за кордоном, випустили її чоловіка Павла 
Стокотельного.

Ввечері, десь годині о дев’ятій, відходить поїзд, яким мав від’їжджати 
до своєї жінки Павло Стокотельний, до Надії Світличної. Я приходжу туди 
годині о шостій чи на початку шостої попрощатися. Мені відкривають каге- 
бісти. Повна хата кагебістів. Іде обшук. Через дві години поїзд. Іде обшук, і 
чоловік п’ятнадцять, таких самих як я прийшли попрощатися з Павлом. Я 
зрозуміла, що це психологічна атака, бо що вони там могли знайти? І от я 
пригадую бліде напружене обличчя Василя. Він сходу каже мені: «Не давай 
себе обшукувати! Вони не мають права! Ти повинна знати все». Я кажу: «За
спокойся, Василю. Я прекрасно знаю свої права. Іди сядь».

Це людину поступово вбивали. Якось я ще була здатна гумористично 
сприйняти. Потім, я пригадую, ми сміялися. І це було найдошкульніше А він 
уже був нездатен сприймати це гумористично. Було таке відчуття, що він на
передодні другого арешту, що довго він не пробуде в так званих вільних.
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Весь час це було. І ця дика його робота. Спочатку він працював десь 
там, якісь пресформи. Страшенно важка була фізично. І ще така деталь. Ні 
дня не міг він сидіти без роботи. Майже з поїзда він пішов влаштовуватись на 
роботу. «Я чоловік, я мушу утримувати родину». Це в нього було надзвичай
но гостро. Він туди пішов, але сам побачив, що він просто не тягне з своєю 
третиною шлунку. Просто не тягне таку роботу. Так от друга робота «налад
чик затяжної кромки», на конвеєрі у взуттєвій фабриці. Він сидів з тими жі
ночками якимись. Я нічого не маю проти тих жіночок, але це було страшно 
принизливо. Але він міг би не працювати! Боже мій! За когось щось би зро
бив, хтось би йому допоміг. Але він ні дня не міг це собі дозволити. А то все 
висіло. Ті його протести. Кожен такий факт, кожна брудна інсинуація — і він 
тут же реагував.

Він був заарештований, здасться, слідство не довго й тривало. На дру
гий суд мене покликали. Тут ситуація була така. Переді мною мала виступати 
як свідок Світлана Кириченко, яка поставила питання так: що суд цей не від
критий, неправомочний. 1 вона взагалі сказала, що вона виступатиме свідком 
тільки, як будуть судити його суддів. Це було, звичайно, дуже гарно, різко і 
чітко. Але я вибрала іншу тактику, очевидно, тому, що я просто інша людина. 
Я просто хотіла побачити Василя. Я на цьому суді говорила приблизно те, що 
зараз я говорю на всіх лекціях про Стуса. Так що я теж вважаю, що це було 
незле. Я зайшла. Тоді востаннє я побачила Василя. Він був страшенно блідий, 
хоровитий такий. Суцільний оголений нерв. Мені сказали, щоб я дала йому 
характеристику, Василеві. Я ж мусила стояти до нього спиною. Але я безпе
рервно розверталася так, щоб його бачити. І мені безперервно робили заува
ження. І я крутилася безперервно навколо своєї осі. Це, власне, перша моя 
публічна лекція про Василя. Все, що я думала. Сказала, що я вдячна долі, яка 
мене звела з такою людиною. Що цю людину треба не судити, а треба під
тримувати, треба дослухатися до неї. Я говорила дуже спокійно, ні на кого не 
нападала. Очевидно, все це було настільки незвично, що вони мене не пере
бивали і навіть щось писали. Я вирішила, як пишете, то пишіть. І це було до
сить довго. Хвилин двадцять вони слухали. В залі якісь абсолютно випадкові 
люди були. Я пересвідчилася, що моя тактика була правильна, що я прийшла. 
Василь почав мені задавати запитання. Риторичні, безперечно. Чи знаю я де
кларацію прав людини, за якою не можна чуже листування... Там же мені за
давалися якісь питання з приводу листів. Що я могла? Тільки ствердно відпо
вісти. Далі, чи знаю я кореспондентку з Німеччини. Така була Христина Бре
мер, яку вважали націоналісткою. І тут я, настільки це було невідповідно, але 
я пригадую, що я засміялася. Я сказала, що яка це може бути націоналістка, 
якщо вона не знає жодного українського слова. Це німецька соціал- 
демократка, чи з видавництва «Інтеремністі», просто листувалася з Чорново- 
лом... А щодо її націоналізму, єдину можна сказати деталь, що вона писала 
одній нашій спільній знайомій, що дуже цікаве українське мистецтво, і вона з 
5* Нецензурний Стус. 2. Упор. Б. Підгірного 5 5



задоволенням побула на концерті хору «Берьозка». Я засміялася. Мене запи
тали, що я можу сказати про умови його перебування в таборі і на засланні в 
Магаданській області. Я розповіла те, що він мені розповідав. Те, що було 
насправді. Як йому було важко жити в гуртожитку, але йому ж не дозволяли 
жити не в гуртожитку. І коли він туди приїхав, десь він собі знайшов куток. Я 
навіть кілька листів йому написала на вулицю Горького. Але йому там жити 
не дозволили. Причому контингент людей, з якими він мав жити, добирався, 
відповідно, щоб були якісь гірші. Зрештою, і там можна було дібрати якихось 
інших людей. Тут мені сказали, що я зводжу наклеп на робітничий клас. І ці 
люди можуть вам заперечити. Вони тут сидять, їх привезли, коштом Василя, 
до речі, з Колими літаком. Можете собі уявити, скільки було цих видатків. Я 
ще не встигла прореагувати, що я не мала на меті зводити наклеп на робітни
чий клас, а розповідаю так, як воно було. А Василь тоді подав зустрічне запи
тання. Задав одному з тих, кого привезли. Чи пам’ятав він, як такий-то, їхній 
третій співмешканець, в п’яному стані помочився в їхній чайник. Той відпо
відав щось, ховаючи очі. Що не пам’ятає його прізвища чи що він не був чле
ном профспілки. Але що і такий акт був, він не заперечував. І після цього те
ма мотиву моїх наклепів на робітничий клас сама собою знялася і відпала. І 
ще пригадую, Василь запитав мене, чи знаю я, що такий-то з начальників слі
дчого ізолятора чи хто, його вдарив. І показав на цього чоловіка. Шкода, що я 
забула прізвище. В обличчя я його пам’ятаю дуже добре. Тому що коли я по
тім хотіла лишитися, я ж мала право потім лишитися, виступивши як свідок, 
він мене недвозначно майже виштовхнув із залу. По-моєму, прізвище Бонда
ренко. Ну що я йому могла сказати? Тільки розвести руками і сказати, що 
знати я цього не могла, але тепер знатиму. В такому дусі відбувався цей діа
лог. Цими питаннями він давав мені якусь інформацію. Мене буквально ви
штовхали з цього залу, хоч за всіма юридичними нормами я мала право, при
наймні на цьому засіданні, залишитись, побути до кінця.

Коли йому вирок оголошували, вас уже не було там?
Ні! Хто ж там мене пустив? Ледве пустили дружину. Я вже тоді не була.

Після першого арешту як зав’язалося ваше листування?
По-перше, Мордовія —  це був курорт порівняно з Пермськими табора

ми. Навіть такі були сюжети, як те, що він перекладав Рільке, пересилав їх 
дружині. Дружина їхала в Ірпінь до Кочура. Кочур друкував переклади. По
силали Василеві. Василь відповідав, з чим погоджувався, з ним не погоджу
вався. Ми маємо зараз унікальний лист, де майже повний корпус сонетів до 
Орфея, вже дороблений Кочуром, перероблений Василем з його коментаря
ми. Уявіть собі, що це двадцять п’ять сторінок машинопису через півтора ін
тервали. Це такий лист. Поступово все буде видано. Уривки з цього листа го
тує Дмитро Наливайко, спеціаліст із Рільке і з західної літератури. Щось має 
бути у «Всесвіті». Тоді був золотий час. Можна було писати. Завдяки тим
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умовам всі вірші доходили тоді, не так, як пізніше було. Мені він писав в ос
новному листівочки. Те що листами доходило на мою адресу, то це вже із за
слання. Бо там же ліміт. Це в основному листівка або якийсь аркушик паперу, 
вкладений у лист до дружини чи до батьків. В мене були такі умови, що дещо 
пропало, і під час обшуку.

Взагалі це в основному листівки. Але в цих листівках він умів знаходи
ти абсолютно неповторне слово, і в тих листах.

Я пригадую, в якомусь листі він таке мені написав: «Скучив за тобою, 
як за Софією Київською». Як почуваєшся, коли таке чуєш від друга! Або ось 
така листівка, таке отримала вітання, тут року немає: «На день свого наро
дження пильнуй, чи не прихилиться до тебе небо. А як прихилиться, то знай: 
Господь почув мої молитви». Оце такі листівочки. Його листи будуть видані. 
Я їх просто вставила у спогади свої, які зараз будуть в «Україні» надруковані, 
а потім в збірці. Листи дуже цікаві. Але це окрема тема. А я хотіла б сказати 
про останній лист. Це вже просто такий метафізичний момент. Цей лист при
йшов до мене після смерті Василя. Уже я, як дослідник творчості Стуса, бра
ла у його сина листи і читала. Читання листів Стуса — це одне з якихось най- 
сильніших вражень взагалі. В українській епістолярії з листами Лесі Українки 
можна порівняти, а якоюсь мірою це ще концентрованіше є і експресивніше.

Листи Василя важко з чимось порівняти. І я, читаючи як дослідник, ро
блячи виписки, раптом натрапила на лист до мене, написаний просто в листі 
до дружини. Не пригадую, тоді в мене був дуже важкий етап в житті. Мож
ливо, Валя мені його приносила, і я переглядала, просто він відійшов... А мо
же, й у неї тоді був такий етап. Просто я його тоді не бачила. Зрештою дій
шов до мене цей лист, дрібним почерком написана ціла сторінка з двох боків. 
Він надзвичайно цікавий, передає його інтереси, що він тоді читав, про що 
думав. І крім того, він дуже афористичний, дуже ліричний. Написаний два
дцять четвертого червня вісімдесят першого. Тут такі слова: «Михасю, не 
відчуй моєї неприсутності. Дарма! Скільки років я опускався сходами перед 
твоїм будинком і мені пахло каштанами, мокрим листям каштанів. Коли-не- 
коли повідомляй про літературні новини» і так далі.. А от що я хотіла зачита
ти. Я це сприймаю як дружній потиск руки з потойбічного світу і як заповіт. 
«Хотів би, Михасю, щоб ти знайшла собі заняття свого рівня, аби не втікати в 
дійсність од себе, як добре ти висловилася. Вірю, що ти знайдеш жанр свій, де не 
треба доскіпливості літературознавця, а лише доскіпливість твого серця. Згармо- 
нізуй якось набуване і віддаване. Прекрасна, як на мене, гімнастика духу».

Я намагаюсь і справді якось жити за цією порадою. А що лишається нам 
в цьому світі, якщо нема цієї гімнастики духу? То просто не можна, по- 
моєму, вижити.
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Чи було у  вас відчуття різниці того Васшя, який бачився 
за листами уже з Мордовії, а потім з Кучино, і тим, яко
го ви пам 'ятаєте?

Ні. Це був один Василь на різних етапах, тільки Василь, гартований уже 
вітрами, Василь змучений, хворий, Василь, в якого розшарпані були, безпе
речно, нерви в останній час. Але то були різні іпостасі того самого Василя, 
що свята домінанта в ньому була від початку і до кінця.

Саме відчуття смерті, роздуми його про смерть за лис
тами простежувапися? Був той момент, коли це поча
лося?

Це швидше проглядає в поезії. Як писав Стефаник, що він чув мелодію 
смерті. Мелодія смерті в поезії — це особлива розмова. Так, це дуже сильне 
відчуття. Він писав дружині, він писав мамі. Де ж би він розводився про таке. 
Навпаки, він намагався якось їх підбадьорити. А відчуття того, що йому не 
дадуть жити на волі, то безперечно. Я не знаю, чи є у вас той лист, то він, 
здається, надрукований у цій книжці «Василь Стус», де він звертається до 
друзів: «Дорога Михасю, дорога Рито». То пригадуєте такий його основний... 
що треба йти назустріч танкові. Такий основний заповіт. Він так йшов. «Тре
ба йти назустріч танкові». Він так і йшов весь час і так до остатку. Причому, з 
часом це вже було таке його гостре переконання. І він вже знав, що той танк 
не зупиниться. Але він знав, що так треба йти. Це вже був не страх, а якесь 
філософське усвідомлення переходу себе в інший стан. Але під танк треба 
йти. Таке було переконання.

Я  чого питаю. Ми з Богданом читали вірші, коли готува
лися до зйомки. Було таке враження, що в його житті 
стався якийсь момент, коли він часто реально, фізично 
перейшов цю межу помирання. І тоді для нього саме ті
ло, сама матеріальність стали якимось віддаленішими. 
Може, коли була операція?

Ні. Я думаю, що це пізніше трапилося. Я знаю?.. На засланні він уже міг 
все це усвідомити. Він навіть не вірив, що він повернеться додому. До остан
нього. Він писав: «Я готовий до наступного строку з Колими». І там уже, на 
тій Колимі, коли він мав час просто більш спокійно обдумати і узагальнити, 
можливо, оцей мотив увійшов якось. Бо по гарячих слідах він не так відчува
вся, йому було дуже важко. Якоюсь мірою на Колимі йому було важче. Він 
казав, що в великій зоні важче, ніж в зоні малій. Це можна зрозуміти. Бо там 
якось все ясніше. Хто ти, хто ворог, хто друг. І ти навіть ілюзорно тої свобо
ди не маєш. А тут маєш мовби, але вона абсолютно ілюзорна. І навпаки. Це 
цькування, ці статті в газеті. А потім із здоров’ям весь час було.

Ще є такий епізод. Ви читали про це, очевидно. Як він впав там. Мені 
він пояснив так. Що він десь загрався в шахи і вже після відбою прийшов до-
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дому. Кімната була на другому поверсі. Він не хотів цього приниження, при
нижуватись перед вахтером. І він вирішив на той другий поверх залізти. 1 зі
рвався. І він перебив собі пальці на ногах.

В мене зберігся його лист, переписаний рукою Світлани Кириченко, з 
докладною характеристикою його стану. І ще до цього були додані колосаль
ні рентгени. І я з цим ходила на заочну консультацію в інститут ортопедії. 
Там мені по знайомству влаштували. Я цьому професорові прочитала листа, 
він подивився на рентген і сказав, що там треба, який масаж, які ванночки, які 
мазі. Я йому все це справно написала. З часом воно загоїлося, але ноги в нього 
боліли весь час. Просто вичерпався кредит здоров’я, нервових сил. І це наклада
ло, безперечно, відбиток. І, потім, якесь філософське відсторонення, мабуть.

Коли він вернувся із заслання, не говорив він в розмові з
вами, що він там вільніше себе...

Так, безперечний мотив. І я це дуже тонко відчувала. Він сказав, шо 
вам, по-моєму, важче. Він і в листі пише, щоб не втікати в життя від себе. 
Тобто в щоденність, в той побут, в ту роботу. Та робота, яку я мала, то був 
просто заробіток. Я втікала від неї. А вільної голови, щоб щось подумати, 
щось створити, не мала.

Як ви почули звістку, що його не стало?
Я жила ще тоді на старій квартирі на Леніна. Мені подзвонили. Подзво

нили на роботу. Тоді якраз в мене була Атена Пашко, дружина В’ячеслава 
Чорновола. І прийшов Євген Сверстюк. І ми ходили по Подолу цілий майже 
день. Ходили, розмовляли про все. Я ще дуже чітко пам’ятаю: там на вулиці 
Героїв Трипілля є старий будинок Мазепи, я повела їх, бо вони не знали, де 
це. І таке якесь потойбічне було враження. Цей будинок був відселений. Пе
рший раз, коли я бачила, там люди жили. Може, якась установа його взяла. Я 
не знаю, що там за реконструкція була. Двері були відчинені. І ми зайшли в 
той порожній будинок Мазепи і розмовляли про все. Але основний знамен
ник був, звичайно, Василь. А потім уже я почала справді пізнавати його як 
поета. А потім уже в вісімдесят сьомому році в один прекрасний день якось я 
дуже чітко усвідомила, що пройде рік, два роки, так як весна приходить після 
зими, то поезія Стуса піде в люди. Це абсолютно точно. Я ще не знала, як 
розгортатиметься те, що ми називаємо перебудовою, як воно піде швидко і 
що взагалі буде. Але те, що поезія Стуса прийде, і що те, що він казав «упас
ти зерням в рідній борозні», це мусить статися. Цю поезію і так вже знали, 
але вона мусить прийти до людей. І я дуже чітко усвідомила, що її треба про
бивати, щоб люди звикали до самого імені. Я маю на увазі тих, від яких це 
все залежало. І тут мені хтось сказав, що така ж думка одночасно прийшла 
Станіславу Тельнюкові. До речі, теж людині надзвичайно порядній, надзви
чайно чесній, робітникові від літератури. Колись Грабовський дуже гарно 
сказав, що в нас патріотів багацько скрізь, а робітників щось не чути. Так оце
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був з тих робітників. І він також прийшов до такої конкретної думки. І навіть 
вже почав якісь розмови в ЦК на цей предмет. Але в нього не було текстів. Я 
«Зимові дерева» взяла в когось, «Свіча в свічаді» в мене була, і якраз прийш
ли «Палімпсести». І я засіла просто передрукувати ці всі матеріали. Спочатку 
я це зробила для себе сама, а потім, коли я все це зібрала до купи, треба було 
передрукувати рукописи. І що характерно. Недавно я виступала на вечорі 
Стуса в культпросвітньому технікумі. Дівчатка читали вірші, було дуже мило 
і дуже славно. А потім я виступала зі спогадами. То зовсім молоде, зелене, 
що вони знали? Я їм розповідала такі речі, яких вони ніде не чули. Я їм ска
зала, що от ви сидите, тут «Палімпсести» Нью-Иоркські, тут інші видання. 
Вони ж бібліографи, зробили виставку. Тут фотографії, тут гвоздики. І ми з 
вами сидимо, бачимо, не руйнуються основи суспільства, не падає небо. А ви 
знаєте, кажу, що коли я цю збірку першу збирала, коли я несла до дукарки ці 
тексти, прізвища «Стус» не було. Друкарці не можна було цього прізвища 
давати. Незнайомій друкарці я несла. Це було так. Ось так поступово це все 
народжувалося. Це був кінець вісімдесят сьомого. Цей рік проходив для мене 
під знаком Стуса. Спочатку Тельнюк відніс це в ЦК. Почали думати, як це, 
що це. Потім воно поступово якось покотилося. В московській «Літератур
ній» вперше з ’явилося це ім’я. Потім, по-моєму, в «Вечірньому Києві» ім’я, 
потім «Жовтень» взяв мою статтю й добірочку. Тоді були страшенні дипло
матичні ходи. Євген Гринів якісь десь мав зв’язки, він зараз народний депу
тат, в якихось сферах, я вже не знаю. І він взявся то пробивати. Роман Федо
рів взяв, звичайно з дорогою душею. Але йому треба було помогли. Але ще 
до добірки з’явився цей молодіжний театр у Львові, і вони зробили компози
цію. Це були перші публічні вечори, з афішею. І мене запросили. Здається, на 
першій виставі я виступила. Потім Ірина Калинець. Другим таким проривом 
був вечір в товаристві «Славутич» в Москві. Дуже гарний вечір. Його вів По- 
капьчук. Я їздила туди, виступила з такою, можна це назвати, доповіддю, 
Дмитро дещо розповів. І дуже гарним моментом була поетеса Юнна Моріц, 
яка буквально три дні як приїхала з Америки. І Надія Світлична просто зняла 
з полиці оцю книжку, останній примірник, і віддала Юнні Моріц. Юнна Мо
ріц — киянка, вона знає українську мову, вона говорила про це буквально зі 
слізьми. І вона показувала, як вона везла цю книжку. Вона боялася, що відбе
руть. Книжечка досить об’ємна.

І як вона ховала її на собі, тулила цю книжку до душі, в очах у неї бри
ніли сльози. Це був справді момент неповторний. Відразу її запитали, чи буде 
вона перекладати. Вона сказала так, я хочу, але це не скоро. Це такий поет. 
Його не можна так перекладати. Це був дуже гарний вечір. Було багато людей, і 
що мене зворушило, було з тридцять солдатиків в України. Слухали гарно.

Я недавно була знову в цій же аудиторії. Ці старенькі українці в Москві. 
Як вони це все слухають! Для них то було просто одкровення.
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А потім з’явились в «Вечірньому Києві» добірки. В той час уже книжка 
Стуса лежала десь в далекому куті в головного редактора «Радянського 
письменника». А потім в один прекрасний момент викликав мене редактор 
поезії Коломієць і сказав: швидко, швидко робіть. В мене, може, була б біль
ша передмова, але я вже нічого не дописувала. Я взяла те, що було в «Жовт
ні», третину там ще дописала дещо з тих листів, і вона пішла досить швидко. 
Правда, поліграфічно вона не блискуче вийшла і трошки затягнуто. Але я вва
жаю, що дуже велике значення має така книжка, тому що люди повинні знати.

Я розкажу вам один такий епізод. Знаєте, буває якийсь такий момент, 
коли тобі життя пошле «спасибі», якусь вдячність. Бувають такі щасливі мо
менти в житті. І в мене був такий абсолютно несподіваний момент. Коли ви
йшла ця книжка, я замовила п’ятдесят примірників, взяла в «Поезії» і вирі
шила поїхати на свою Троєщину. А п ’ятдесят примірників — то важенько. 
Таке носити мені важко, але треба якось. Я простояла півгодини, голосувала. 
Машина ніяка не зупинилась навіть. Я залізла якось в те метро і доїхала до 
своєї Петрівки. Стала на зупинці двадцять першого автобуса. Біля мене стоїть 
такий чоловік типу шофера, такий зовсім не інтелектуал. Я в нього запитую:

— Скажіть, будь ласка, ви сідатимете в двадцять перший автобус?
Він каже:
— Так.
Я кажу:
— Дуже вас прошу, ви мені оці сумки піднесіть, бо я просто не влізу з 

ними в автобус.
Каже:
— Добре.
І дивиться зверху. А там ці книжки складені.
— І нащо то стільки книжок набирати? — він мені каже.
— Ну, так буває іноді, що треба.
Тоді він мені каже:
— Так це Стус! Так це прекрасна книжка.
Я кажу:
— Та чого б я брала, якби вона була погана.
— Можна мені?
Взяв. У нього засвітилися очі, і він притис її до серця, каже:
— Як би я хотів її мати!
Я кажу:
— Вже маєте. Це ваша книжка.
— Ви знаєте, — каже — я так розумію, що це таке саме, як в тому сто

літті був Шевченко.
Я кажу:
— Ви знаєте, ви досить точно це окреслили.
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І от ми сіли з ним в автобус. Сиділи, балакали ці п’ятнадцять хвилин, 
що нам треба їхати. Він доніс мені буквально все до дверей. І він так добре і точ
но говорив про всякі речі, що я вважала, що це життя мені сказало: «Спасибі».

Мені цікаве ставлення Василя до Шевченка і як воно, 
може, мінялося в часі?

Прочитавши дуже добре його вірші, розумієш його ставлення до Шев
ченка. Леонід Площ дуже гарно сказав, що Кобзар — це пратекст. Ремінісце
нції явні. І настільки неприховані, що ясно, що це не цитація, а це вже пере
йшло в актив думання. Безперечно, це весь комплекс рідної землі, це все ра
зом. Це знову-таки якщо ми будемо продовжувати цей ряд дружина-жінка- 
Україна-Шевченко. Але я вам скажу іншу річ. У нього в листах є таке гостро 
критичне ставлення до сучасної української літератури, що «досі не знімає 
наша поезія Шевченкового кожуха». Отаке є. Але це зовсім не суперечить 
високому ставленню до Шевченка. Бо, зрештою, завжди була шевченкоподі- 
бність в нашій поезії. Здається, Цветаева колись писала: «не бейтесь Пушкі
ним». Так от іноді поетів у нас душили, буквально, Шевченком. І самого Ше
вченка душили Шевченком. Бачачи тільки щось таке простацьке в ньому. І не 
вбачаючи чогось зовсім іншого. І навіть те просте в Шевченка зовсім не про
сте, як на перший погляд здається.

Шевченко казав в одному з листів: «Фи, какое мужицкое 
понятие об эстетике». І  його зробить таким мужиком?

«Небо невмите» і «заспані хвилі» на тому етапі ніскільки не менше но
ваторство, ніж які-небудь експресіоністські образи.

Я  думаю, що там дуже багато таких образів у  Шевчен
ка. Я  вже не кажу про ритміку, яка явно перегукується 
тільки з двадцятім століттям.

■Хіба серце зам учене,
П оточене горем  
П ринести і полож ити  
Н а Д н іп рови х горах.

Це абсолютний експресіонізм. Наскільки я знаю Василя і що можна 
прочитати, він саме так підходив до Шевченка.

Навіть відштовхуючись від тієї статті Мельника, яка 
була у  «Вітчизні», Мельник цього нюансу не вловив, що це 
не було якесь заперечення Шевченка як такого чи, навіть, 
не відторгнення від нього. Це було щось таке, з чого сам 
Стус ріс. Воно ввійшло в нього як якийсь органічний 
складник, частина його кровообігу.

Є Шевченко і Шевченко. Я це намагалася показати в книжці «Етюди 
про поетику Шевченка», яка нещодавно вийшла. Там є цілий такий розділ
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«Мистецтво простоти». Великий розділ. Там я саме намагалася показати, на
скільки непроста ця простота.

А Шевченкові образи ввійшли у підкірку Василя, це свідчить поезія.
І  не тільки у  Василя. І в Івана Світличного.

Безперечно. Крім того, куди ж дінешся? Якоюсь мірою це вже символ. 
Може, то наша біда, що нам безперервно треба до тих символів звертатися і 
доводити щось незаперечне.

Казати, що ми не слони чи не верблюди.
От іменно.

Ви пригадуєте історію з публікацією в журналі «Украї
на» і в «Молоді України»?

Так. Ми зі Сверстюком тоді виступили з приводу «Аноніма про Василя 
Стуса». Це давав в «Україні» Шудря.

Мені розказував один молодий хлопчик, що дуже складно 
було це пробити. Вони змушені були цей реверанс дати.

Причому цей реверанс виник несподівано навіть для того, хто готував 
матеріал. Як казав хтось: «после постфактума». А вже там, кали публікували 
в «Жовтні», то я пам’ятаю, коли я отримала гранки своєї статті, яка я була 
щаслива! Я просто не вірила сама собі. І що характерно. Досить багато я дру
кувалася, десь набрано гірше, десь краще, повно тих помилок. А це вперше в 
житті я побачила, що навіть коми не було пропущено. Це свідчило про те, що 
той складальник так дочитувався уважно, що не було жодної помилки. Дуже 
показово, між іншим.

Чи буває, що він приходить до вас уві сні? Він вам снить
ся?

Ні, не сниться. В мене, на жаль, такі якісь безпредметні сни. Але в мене 
таке враження, що він живе. Ви бачите, тут його портрети на кожнім кроці. І 
внучка моя в своєму куточку повісила також. І на тлі загального відродження 
в мене також відбулося якесь певне відродження. Той побут, те якесь цьку
вання, якісь хвороби воно страшенно давило. І коли я вийшла на пенсію, дала 
собі можливість думати вільно і працювати, то перші місяці я просто одвикла 
сидіти за робочим столом. І вперше я відродилась до життя через Василя.

І  відродили його, між іншим.
Намагалась. Я просто вважаю, що отой потиск метафізичний руки з того 

світу, що він мене веде. Він писав мені: «Не відчувай моєї неприсутності». 1 я 
таки не відчуваю.

Ще я хотіла б сказати про новаторство. Досить часто можна почути, що 
він традиційний поет, не новатор. На перший погляд. Дехто так щиро думав, 
так вважав. Наприклад, багато дуже розумних речей у Ігоря Маленького. Але 
ця хвацькість відкидання шістдесятників в мою свідомість просто не входить.
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Я вважаю, що це не правомірно ніяк. Є новаторство різного звучання. Є таке, 
яке дуже гостро заявляв про себе, а є якесь таке інше новаторство, внутрішнє. 
І саме у Василя от таке новаторство. Воно йде не в якісь гасла, не в новації, 
зовнішні форми, а він іде в те, що Потебня називав «внутрішня форма слова». 
Він розкривав якісь шари образні, асоціативні, внутрішні, глибинні, смислові. 
Саме становлення слова. Ну як сказати — Рільке новатор чи не новатор? Су
часний він чи не сучасний? А Пастернак? А Ахматова? Або, наприклад, той 
самий Мандельштам? Хіба це новатор форми? Ні. Традиційний вірш. А на
приклад, недавно я була просто убита, я не знала цього вірша. На сторіччя 
Мандельштама була по телевізору передача «Слово». І Алла Демідова прочи
тала його вірш «Мы ждем гостей». Це щось було надзвичайне. Це новаторст
во і осягнення змісту дуже глибинне. Я б сказала, що новаторство Василя та
кого саме плану.

Справа в тому, що є такі люди, їх небагато було в украї
нській культурі, які міняють саму структуру свідомості. 
Сковорода, Шевченко, якоюсь мірою Тичина, який дав зо
всім нове самовідчуття, чого Тичина і є геній. І  мені зда
ється, що Стус на цьому етапі після Тичини перший дав 
абсолютно нове цілісне самовідчуття нації в поєднанні 
«космос народу», «космос людини».

І лексика в нього дуже новаторська і дуже цікава. Мене питають, чи 
простий, чи складний? Він різний. Він простий. Ця простота глибинна, але 
доходить не до кожного. Він є і складний і незрозумілий загалові. Поети є: 
поет для поетів і поет для читачів. Стус — поет і для читачів, і поет для по
етів. «Гойдається вечора зламана віть» для загалу незрозуміла. їх багато є.

Ще, між іншим, в шістдесяті роки всі ми відкрили для себе і японську 
традиційну поезію, оці «хайку». Це таке безобразне слово, і коротке, в якому 
відразу і картина, і якась філософія, і, в основному, якийсь настрій. У Василя 
є кілька таких хайку. Він так їх не називав, але це безперечно.

Тоскний тріск у  п орож н ім  лісі,
І пташ иний колю чий свист.
П адолист.
Д е ж  метелику сісти?

Це хайку і разом з тим український вірш. В нього багато від і екзистен
ціалізму в поезії, і взагалі. Ви це побачите, як будуть опубліковані листи.

Я звернула увагу на таке. Він пише про якийсь із сонетів до Орфея Ріль
ке, а вони досить складні за семантикою, він пише, що стиль такий, як в «Хо- 
льцвеге» Гайдеггера. Я взагалі необізнана з філософією «Хольцвеге» Гайдег- 
гера. І от раптом я розкриваю «Літературную газету» і такий філософ Арсе- 
ній Гулига пише про Гайдегера. Виявляється «Хольцвеге» — це в перекладі 
«Лісові дороги» або «Просіки», поемка в прозі Гайдеггера. І вперше переклад
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опублікований у «Літературной газете» оце тепер. А він тоді не просто знав, 
що є такий твір в Гайдеггера. А й що в Рільке стиль «Хольцвеге» Гайдеггера. 
І Хейфіц згадує про його знання філософії. Що це було дивовижно. Він від
крив феноменологію Гусерля для Хейфіца. Я думаю, що для нього немало 
важив екзистенціалізм. Він помагав йому вижити якоїсь мірою.

А ті слідчі, які з ним працювали, навіть слова такого не 
знали. Вони бачили за цим словом «націоналіст», ще 
щось.

Це з тих анекдотів шістдесятих років. Шкода, що я тоді не записувала. 
Зі слідчих допитів: «Кто такая Лорка?»

А мені ще такий анекдот розповідав Василь. Я потім це на собі відчула. 
Страшенно примітивні люди розмовляли з нами, страшенно примітивні. Іноді 
навіть незлі, але примітивні неймовірно. Ми проходили під рубрикою «наці
оналісти». Це значить «ріж москаля», ні слова по-російськи, тільки по- 
українськи.

Я пригадую, як страшенно здивувався один з тих, що зі мною вів бесіду. 
Він вийшов, а зі мною розмовляли в справі Леоніда Плюща. В нього на столі 
знайшли мою книжку про поетику Шевченка. Йшла розмова зі мною. Справа 
Плюща велася російською мовою. 1 цей так обережно мені каже, що, оскільки 
в нас російською мовою ведеться справа, то може б ви... Я кажу, ну давайте, і 
щоб швидше. І я почала з ним говорити. А цей мій заходить і остовпів, що я си
джу і спокійно розмовляю по-російському. От на такому зоологічному рівні!

І Василь розповів мені, як слідчий в такому примітивному націоналізмі 
його звинувачував. То у відповідь йому Стус годину читав Блока. І це був 
найкращий аргумент.

В тім то й біда, що за межі того рівня вони і зараз не 
виходять. Чи ви щось чули про те, що був рух за кордо
ном за те, щоб висунути книгу Василя на здобуття Но
белівської премії?

Я чула, але, здається, офіційно це не було висунуто, бо того року він 
помер. Але є інша премія, в Голландії. І він лауреат цієї премії. В Роттердамі. 
І Ірина Ратушинська, з Києва, російськомовна, лауреат цієї премії. Це я знаю 
точно. Якби він протягнув ще півроку, то він був би, я думаю, живий.

Але там йому робили все можливе, щоб він не протягнув. Я  якраз з 
одним із наглядачів цього табору бачився, з Ченцовим, який зараз 
начальник КДБ по Пермській області. А тоді він був у  таборі. Я  
йому показав журнал з цією вашою публікацією. /  портрет там 
був. Він подивився: «Да, ето Стус. Ярасказивать нічєво не буду. Я  
же давал подпіску». Так що ці люди продовжують рости. І, звісно, 
вони нічого не скажуть. Хоча час з них спитає. Це безперечно.
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Якби вам прийшло ся порівнювати найхарактерніші постаті в цьо
му столітті, яке вам місце Василеве бачиться в цьому контексті?

Щодо всіх постатей мені якось важко. Я так не думала. Я знаю тільки 
одне, що мине час, століття чи що і, припустімо, від української літератури 
залишиться десять імен. То в цій десятці буде Василь Стус.

Це були дуже важкі і дуже страшні роки. Але, як казав Василь, сховати
ся від долі не судилося, і він, зрештою, цьому радий. Я, мабуть, скажу те са
ме. Все-таки я відчула щось таке, що в інших ситуаціях не відчуєш. Я ніколи 
не йшла під колеса танка. Але я не звертала від нього в бік. Щось справжнє я 
в житті зазнала. І саме в цей час. Ти дивишся в порожні очі і можеш говори
ти, що хочеш. Навіть на тому суді ти можеш говорити те ж саме, що говорив 
би зараз. Це колосальна моральна сатисфакція. Цього деякі люди не розумі
ють. Але, може, навіть легше жити, коли так себе можеш поставити.

Ми весь час приходили один одному на допомогу. Часто ми не могли 
зробити чогось великого, але завжди ти готовий прийти на допомогу. І це вже 
важить дуже і дуже багато. До речі, Василь в листі до Миколи Плахогнюка 
сказав, що єдина доступна нам розкіш — це прямостояння. Це прекрасні сло
ва. І ця постава робить нас всіх братами. Оцього прямостояння зазнала я за
вдяки таким людям, в цьому я щаслива.

Просто конкретний такий епізод. Довідались ми, що помер батько Ва
силів. І його не пускають на похорон. У мене в архіві залишилась телеграма. 
«Ленина 84, кв. 6 Коцюбинской. Василя не отпускают по телеграмме что обяза
тельно по закону объявил пост он, Ирина (це Калинець), я (Чорновіл), еще кто- 
то. Вячеслав». Це Чорновіл з Якутії пише мені. Моя реакція на звороті, чернетка.

«Василя Стуса, пребывающего в ссылке в поселке им. Матросова Тем- 
кинского района Магаданской области администрация не отпускает домой 
попрощаться умирающим отцом. Это нарушение закона, поскольку Стус вы
зван заверенной телеграммой. Просим восстановить справедливость. Москва, 
министру внутренних дел». Хтось зі мною підписався.

Як всі натиснуть на важіль, то щось воно зміниться. Його відпустили. Я 
поїхала до нього. Це теж така дуже лірична сторінка. Поїхала до нього в До
нецьк. Я ніколи там не була. На околиці Донецька присадкувата ця хата. Ма
ма. Гроно друзів. Були тоді Бадзі, Світлана і Юрко, Рита Довгань і Світлична. 
Стіл десь під вишнею надворі. Розмови. Мама якась така ошелешена всім, 
може, не стільки смертю чоловіка, скільки таким неправдоподібним існуван
ням Василя. Дуже добре я пам’ятаю, не хотіла мама, щоб ми виходили з дво
ру, бо за кожним же парканом очі. Може, просто цікаві, може, навіть, співчу
тливі. Я ці очі відчувала спиною. Єдине моє щастя, що я ніколи на них не 
зважала, я просто знала, що вони є. І вони мене до глибини не хвилювали ні
коли. Але ми затялися, давайте вийдемо погуляти. Не знаю, як зараз, а тоді 
зовсім недалеко від хати терикон старий стояв. Для мене це взагалі екзотика.
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Я ніколи не бачила, Світлана також. 1 ми втрьох пішли. Я, Василь і Світлана. 
Це вже було місце, де ми могли виговоритися. Бо там вже, якби заявилися 
очі, їх було б здалеку видно. Прогулянка біля терикона мені запам’яталася. 
Потім ми прийшли. І в мене був квиток на літак, на ранній, десь годині о 
п’ятій. А в тих всіх було на пізніше. І Василь поїхав мене проводжати в аеро
порт. Дуже все чітко я пригадую. Гарний новий аеропорт був напівпорожній. 
Страшенно сумно. Ми з Василем не знаємо вже про що говорити. Звідусіль 
проглядаються очі і вуха. Незатишно так, що навіть хочеться, щоб вже той 
літак пішов. І от я заходжу в той, як він називається, «накопітєль», страшне 
слово, Василь лишається, рукою так він. Він повертається, бо там ще гості.

На одній з фотографій він зафіксований з таким жес
том. Приблизно про що ви тоді говорили?

Про загальні якісь справи. Небагато говорили. Більше мовчали. Я навіть 
не могла якоїсь теми знайти. Страшно було сумно. Але тоді в мене не було 
такого відчуття, що я його більше не побачу. А коли я вже виходила з залу 
суду, я вже десь твердо знала, що я його не побачу. Не знаю чому, але внут
рішнє відчуття було, що це востаннє.

В Донецьку там не тільки очі були, там ще й машини бу
ли...

Там все було. Але я кажу, то моє велике щастя, що я ніколи на цьому не 
акцентувала. Були люди, які перебільшували це, і чули й бачили там, де нема. 
Я ніколи цього не перебільшувала. Завжди казала, що коли я піду під Раду 
міністрів відкладуть бомбу, тоді я буду оглядатись. Але оскільки в мене та
ких намірів немає... А говорити про літературу я буду, і хай слухають.

Коваленко Леонід був такий в інституті літератури, він завжди, коли 
хтось в інституті розповідав анекдот, казав так: «Хлопці! Записуйте!» А по
тім починав анекдот.

Але чого вже абсолютно певна, що телефонні розмови підслуховували. 
Тут вже не було ніякого сумніву. То ми це використовували. Ми спеціально 
призначали зустрічі там і тоді, коли нас не було.

А самі переходили на інше місце. З почуттям гумору. На щастя, мене це 
не покидало. Це, мабуть, добре. Всі казали: в тебе в кімнаті підслушка. Я ка
зала, що мені здаєтеся, що ні. Тому що деякі речі могли б уже вийти. І, потім, 
це дуже дорого коштувало.

У Світличного така ж доля, фактично, як у  Стуса. Хоч 
він є, але це таке існування, що...

Якби мені давали вибирати, я б вибрала, звичайно, Василеву долю. То 
таке страшне... Якщо вже говорити про Світличного, то я була остання, яка 
його бачила в прекрасній формі. Я ж їздила до нього туди на Алтай. Це була 
просто казка. Він був в такій прекрасній формі! Це казкові три тижні були! 
Просто казкові. Я зібралася у відпустку і поїхала туди. Довго я бути не могла,
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бо моя дочка чекала дитини. Але я вже думаю, нічого не трапиться. Поїхала я 
туди. У них була власна хатка, був садок, де було дуже багато малини. На все 
життя я віддала данину малині. Гори.

Алтай — це казкова країна. Ми з Льолею їздили на Телецьке озеро вер- 
тольотиком собі. Це чудо просто було. Кругом гори, якась флора така 
неповторна. Особливо гарно ці гори поросли берізками. Сиділи ми вечорами 
десь до першої години ночі, там пізно темніло. Якась чарка була і я з собою 
привезла. І там тоді було багато сухого вина. І розповідали анекдоти. Ми 
сміялися, як перед кінцем світу. Там ще був у нього такий знайомий адвокат. 
Може, він був і приставлений до нього, не міг відмовитися, але він йому не 
шкодив, я в цьому певна. Може, він навпаки, якесь добре слово казав за 
нього. Він знав безліч анекдотів. Коли мене завести, я знаю теж не менше.

А Іван страшенно їх любить. А як він любить сміятися, можете собі 
уявити. Ці дні пройшли, як казка. Він був в прекрасній формі. Він працював 
палітурником. І до нього дуже добре ставилися. Там у нього був по лінії КГБ 
той, що за нього відповідав. Людина, яку він просто любив. Він, між іншим, 
помер від раку. І Льоля навіть заборонила казати це Іванові. Іван просто до 
нього тепло ставився. І він робив все, щоб полегшити побут. А я колись гово
рила з дільничним міліціонером, і той міліціонер виявився книголюбом. Він 
весь час якісь книжки брав читати у Івана. Якось він прийшов, а я була сама 
вдома. Він мені сказав так «довєрітєльно»: «Знаєте, я знакомілся с єво дєлом. 
Я как-то нікак не могу понять, за што єво арестовалі». Все було добре. Я при
їхала в Київ. Через три тижні прийшла телеграма за цей інсульт. Видно, гори 
були йому просто заборонені. У нього був високий тиск, були часто кровоте
чі. Це така світла людина.

Того й Стус його любив. Це було щастя бути в колі ота
ких людей. Я  не знаю, як з цього кола випав Селезненко. Я, 
правда, не знаю, як Василь ставився до нього після цього.

Він його жалів якось.
Але коли я спитав у  Селезненка, чи йому сниться Василь, 
він розплакався.

Він теж не від добра те зробив. Але тоді це сприймалось страшно про
тивно. Особливо мене якось допекло, пригадую, просто, як по-російськи ка
жуть, «до белого калєнія». Він був в нашого спільного знайомого і сказав ме
ні, що я мушу бути йому вдячна, тому що мене він не назвав серед тих, хто 
погано на нього впливав. Я просто захлинулась від обурення. Я кажу, я тепер 
знаю, що мені робити. Я буду йти по вулиці і кожному буду казати спасибі, 
що ви не сказали, що я у вас щось вкрала. Бачте, на нього не впливала пога
но! Боже мій!

Він близький був, фотографував його, передавав рукопи
си. А тут...
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Не витримав він. Не він перший, не він останній.
Ще, може, теж таке делікатне питання. Як пережив 
Василь Стус оі/ейлист Івана Дзюби?

Щодо Івана Дзюби.... Ви знаєте, є лист Василя до Івана Дзюби. Що я 
можу сказати? Я думаю, що він пережив так само, як я. Я думаю, що в нас не 
було розходжень. Він страшенно це пережив, страшенно! Але не втратив по
ваги до Івана. 1 я можу засвідчити абсолютно документально, бо це говорив 
він мені, що він страшенно шкодує, що цей лист ходить і що його читають. 
Він хотів тільки, щоб прочитав це Іван. І щоб на тому не спекулювали. До ре
чі, я теж написала лист Іванові. Але так зробила, що він попав прямо йому в 
руки. Потім, на другий день прийшли до мене з обшуком. Тут Іван ні при чім. 
Там випадково довідались, що був цей лист. Лист, по-моєму, був дуже гар
ний. Але я зрозуміла, що вони шукають. Тоді моїй дочці було одинадцять ро
ків. Мені вдалося їй шепнути, і вона геніально на очах у всіх його взяла. Вона 
не знала, що докладно з ним зробити, і його спалила. А я хотіла, щоб вона 
просто переховала. Ну, що я могла... І тільки сказала «спасибі». Я досі не по
говорила з Іваном на цю тему. Мені здається, що факт листа вони засікли, але він 
не показував їм тексту. І це їх страшенно дойняло, і вони прийшли до мене.

Я думаю, що така реакція на статтю Дзюби була однозначна. Знаєте, був 
такий поет Володимир Підпалин. Він тоді умирав від раку. І я знаю точно, що 
це пришвидшило його загибель. Він і так вмирав. Я це пригадую, бо я була у 
нього в цей день і він не міг ні про що говорити, від цієї свідомості. Це було 
щось страшне тоді.

Хотілося б порівняти, хоча це, може, дуже поетично, 
каяття Івана Дзюби і каяття Олеся Бердника?

То зовсім інші речі. Є завжди якась межа. Іван же абсолютно ні словом, 
ні звуком нікого нікуди не вплутував. А я дуже пригадую, наскільки я була 
вражена, як побачила той фільм, де Бердник каже, що українська Гельсінська 
група виконувала доручення ЦРУ чи щось таке. Тобто уже межа перейдена,- 
якось морально і так далі.

Коли ми були в Кучино, ми знайшли там кімнатку, де 
лежали їхні речі. 1 на одній з поличок ще прізвище зберег
лося «Бердник». І таке гроно людей, які там були: Го
ринь, Л ук’яненко, Василь Овсієнко, Стус та інші. І всі ж 
залишилися людьми. Єдиний з них Бердник дуже швидко 
здався. І в чоловіка зараз ніякого ні каяття, я не кажу, 
щоб оправдатися, нічого. А вчинок був дуже негідний.

У Івана то було інше. Він просто самознищився тоді, Іван. То, що він 
тоді писав, і ті його книжки тоді.... Але велике щастя, що він випростався. І 
те, що він робить зараз, я надзвичайно високо ціную, надзвичайно. Ви були 
на вечорі Івана Світличного? Те, як затремтів його голос, і те, що він сказав,
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що він не мав би права виступати... Словом, я сприймаю зараз це як історико- 
літературний моральний момент. Але я з надзвичайно великою повагою і 
любов’ю ставлюся до нього і вважаю, що те, що робить він, то не може зро
бити ніхто.

Ви згадали цей терикон. Іван Дзюба, Іван Світличний, 
Василь Стус і ще кілька потужних людей дала ця Доне
цька земля, яку ми так і сяк передираєм у  своїх словесах. 
Ця Україна, видно, є ті палімпсести, які будуть відро
джувати і народжувати якісь тексти.
Який з віршів Стуса улюблений ваш?

Не можу сказати. Страшенно люблю «Як хочеться вмерти», фізично йо
го відчуваю, «Гойдається вечора зламана віть», «Уже Софія відструменіла». 
Дуже люблю інтимні його вірші, звернені до Валі.



^  24 січня 1991 р.
РОМАН КОРОГОДСЬКИИ Київ

вул. Урицького

Я першої зустрічі, певно, не пам’ятаю. Може, якщо б я раніше знав, я 
почав би згадувати. Я хочу про загальне спочатку. Як завжди, в нашому сус
пільстві це має прийти через якусь дуже високу ноту, майже на якомусь фор- 
те-фортіссімо, бо ми погано чуємо все те, що йде зсередини. В нас немає ще, 
певно, такої культури прислуховуватися до внутрішньої пульсації чисто ду-
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ховного спокійного життя. Звідси все, що ми сьогодні маємо. Воно було за
кладено раніше.

Мені хотілося б з приводу Василя сказати, що життя кожної людини, а 
особливо творчої, митця, бачиться мені в двох площинах. Перша — це, як у 
Драча написано, «невидимі сльози весілля». Це тяжкі його внутрішні про
блеми, внутрішні боріння, які невидимі загалові. Для мене це небо. Але він 
існує в нашому світі просто як людина. Він виховує дітей, ходить на службу, 
стоїть в черзі чи не стоїть, але злоститься, мусить заробляти якийсь гріш, ба
гато того всього є. І мені здається, що оця земля мало вивчена, земля нашої 
творчої інтелігенції. І в спогадах ми намагаємось зразу взяти такий алюр чи 
галоп — і в небо. Не треба залазити туди без кінця, педалювати, героїзувати, 
робити пророків, страдників і так далі.

Хоча з самого початку це життя було приречене, так мені здавалось в 
спілкуванні. Я дуже багато з ним розмовляв, дуже багато. І в різні періоди. Зі 
Стусом було непросто розмовляти.

Він дуже імпульсивний чоловік. Це готична натура. Він може бути у 
відстоюванні якихось своїх поглядів і нетерпимим, але дослуховуватись до 
інших і проявляти надзвичайну терпимість. Це ще була така вразлива натура і 
тонка. Як дитина міг розстроїтись на якомусь рівному місці, відчути якусь 
прикрість і сказати: сьогодні в нас, Романе, розмова не клеїться.

Він був багатогранний. Це був художник великий, просто великий. І це 
без всякого електронного мікроскопа було видно.

Відчувалося зразу, що ця людина неординарних вимірів?
Зразу! Зразу! Ґвалт кричи, він ні на кого не подібний. А люди були по

ряд дуже яскраві. Женя Сверстюк, досить сказати, Іван Світличний, Іван 
Дзюба, Алла Горська. Він дуже помітний у своїх судженнях.

Кажуть, що тільки в нашій клятій країні поет має сходити на Голгофу. Я 
поділяю цей погляд, але індивідуальна доля у кожного поета своя. Я думаю, 
що Дмитро Павличко великий поет, абсолютно переконаний в цьому, але ха
рактер мислення, відчування в нього інше. І він не обов’язково має піти на 
Голгофу. І от зараз дивлюсь, як він все це переживає і думаю, що, можливо, і 
структура особистості з часом змінюється.

Дивовижні речі... Василь любив Рільке дуже. І, здавалось би, долі неспі- 
вставні: доля Стуса і доля Рільке. Вона на поверхню спокійніша, м ’якша, ін
ший контекст зовсім і політичний, і суспільний. Але у Рільке була своя якась 
Голгофа, внутрішня, яка стала причиною...

Я вважаю, що спогади мають будуватися на більшій увазі до землі, бо 
сила мистецтва сама про себе скаже. І тому нам не треба розповідати, який 
там він чи поет, чи критик абсолютно блискучий, чи літературознавець. Літе
ратурознавець не в тому розумінні... Це ж були шістдесяті роки. Отой інсти
тут... То нема про що говорити... Там були одиниці живих людей. Зараз це
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зовсім інший контингент. І навіть ті люди, які там залишились, також зміни
лися, і я не перестаю дивуватися.

І тому такі, як Льоня Коваленко, Стус, Бадзьо, Света Кириченко не зна
ли взагалі ніяких правил гри. Михайлина1 вже їх знала. Михайлина була 
більш органічною, частиною отого всього лівого, що там було. Це її треба бу
ло вже дуже затиснути... Вона дуже тонко завжди відчувала і відрізняла живе 
від мертвого.

Це відчувається по її реакції на пригоду в кінотеатрі
«Україна».

Що значить міфологізація. Розійшлося це по різних газетах, по різних 
місцях, що Стус запропонував залу «України» встати на знак протесту проти 
цих арештів шістдесят п’ятого року. Зал встав, а Стус сів. Звучить гарно. Але 
зал не встав. Зал не встав!

Встало, може, найбільше три-чотири десятки. Думаю, що навіть і чоти
рьох не було. Це мало. Тут сидить Оксана2, тут сидить Ірина Жиленко, Дрозд, 
попереду мене сидить Зіна і Віталій Коротич, поруч трошки далі Бадзьо і 
Свєта... Всі прийшли! І стався цей скандал, коли Дзюба вийшов і сказав. Як 
виганяли Параджанова зі сцени, виштовхували просто. Всі були страшно роз
гублені. Розгублений був Юрко.

Іллєнко?
Ні, Іллєнка не було. Юрко Якутович і Сєрьожа Параджанов. Він не знав, 

як себе повести, бо почали забирати мікрофон у Івана Михайловича, вирива
ти, а потім уже почали й штовхати. Сєрьожа туди кинувся зразу, щоб з ним 
переговорити, до того, що виривав мікрофон. Важко переказати, який це був 
страшний стрес. Я на все життя запам’ятав ту страшну історію. І відчуття то
го, що не встали. Що не встали. Михайлина встала, Свєта Кириченко, інші 
встали, встали.

Коротич встав?
Ні, що ви.

Очевидно, після такого виступу чекалося, що люди обу
ряться в значно більшому масштабі?

Я знав, що треба прийти. Мене попередили і дістали квитки. Це Іринина 
мама. Вона там була адміністратором і вона всім нам дістала квитки. Це істо
рія окрема, але я хочу розповісти про Стуса, який він був. Він був страшний. 
Він був страшний. В нього був такий стрес, він був блідий і весь такий, ніби 
його судоми зводили. Я запам’ятав, як він кричав, що це ж ваша байдужість 
призведе то того, що буде те, що вже було, — тридцять сьомий рік. Мені зда

1 Михайлина Коцюбинська.
2 Дружина Романа Корогодського.
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лося навіть, що це якесь педалювання, що як не встають, то хай не встають. 
Але це був такий стан!..

Він людина настільки емоційна, що якщо він вже зрушився, його ніяка 
сила не зупинить. Принаймні, тільки, я знаю, бульдозер, грейдер, щось мета
леве, важке і дике. Він міг би, зрештою, і спокійно це все... Але як про такі 
речі,можна спокійно. Про такі речі не можна спокійно.

Я його часто згадую на наших мітингах. Я їх також не вважаю справж
німи, бо вони маленькі. Мітинг — це сто тисяч. І тоді з нами починають роз
мовляти, нас починають поважати.

Але для того, щоб люди прийшли на такий мітинг, треба, щоб вони 
щось подолали в собі.

Так. Потрібна свідомість. Це рабська країна. Я зараз якраз над таким 
працюю, думаю про таке. І під цим оглядом Стус як би був провісником, дав 
оту вищу ноту, щоб ми відчули, в якій ми країні. Що люди байдужі, і що ми 
завжди будемо надаватися на те, щоб з нами таке робили. Тридцяті роки зав
жди можуть до нас повернутися чи в шістдесяті, чи в сімдесяті. Це, фактично, 
перманентно завжди було. Просто в різний час різних ламали. Я зараз загли
бився в Довженка і хочу буквально простежити, як його ламають. Тичина і 
Довженко, я їх поруч ставлю. Видатні генії. Як Шкловський казав: «просто 
геній». Але «просто геній» в наших умовах не може жити. Коли є погода, то 
мошка з’являється, проходить цей сезон — вона зникає. У нас випогоджуєть- 
ся на талановитих людей, щоб ми не були закріпачені, щоб ми вільно творили 
і думали. Вільно. Бо навіть як ми намагаємось писати без внутрішнього цен
зора, то все одно десь там ховається ця внутрішня несвобода, коли ми думає
мо, що долаємо її. Бо вільна людина про це не думає, їй це непотрібно.

Давайте повернемося до тієї пригоди в кінотеатрі 
«Україна». Чи був Стус тоді вами якось наново побаче
ний?

Ні. Я його вже таким знав. Всі можуть протестували по-різному. Напри
клад, Ліна Костенко, так само як Стус, відреагувала на арешти шістдесят 
п’ятого року. Кажуть, що вона влаштувала їм скандал. Це й був скандал. Во
на їм в обличчя, цій публіці сказала, що вона з цього приводу думає. Мені 
тільки в цій історії Юрія Корнійовича шкода, Смолича. Він вів, він якраз тоді 
був якимсь генералом спілчанським. Це в Спілці письменників було.

Я потім пам’ятаю і Тамару Коломієць. Я думаю, що тепер вона зовсім 
інша, їй, певно, соромно, коли вона тепер це згадує, адже це вона її спросто
вувала. Я там про Решетилова, всіх цих посіпак не думаю, вони ніхто мені. 
Це було дуже негарно.

Але Ліна здатна на протест. Ми їздили на перший суд Славка Чорновола 
і Івана Геля. І Ліна приїхала туди, Алла Горська, Льоля Світлична. Суд був в 
будинку прокуратури у Львові. То також дуже цікаво. Але я хочу сказати, що
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таке тільки в нас може бути. Жодний поет в нормальному світі про таке не 
думає, це не його справа. Бог йому щось кинув, і він повинен людям то відда
вати і все. А тут треба весь час йти на Голгофу.

Розмовляючи зі Стусом і не знаючи, звичайно, про те, що такого листа 
він ще кілька років писав, проглядало те, що він кожного разу завертав якось 
чомусь на Соловки в розмові. Він страждав від одної згадки про розстріляне 
відродження. Я розповідав йому про ті вечори Леся Курбаса і Миколи Кулі- 
ша, бо він не був ще тоді в Києві, певно, це в шістдесятих роках.

Це Танюк. Якби він навіть нічого не зробив, лише ці кілька вечорів, вже 
б цього було досить. В мене зберігся навіть виступ Петрицького на вечорі.

Бо це була акція, з якої почалося відродження, оце шестидесятництво. 
Це був маніфест! Власне, такі були вечори.

Як це повторилося майже через двадцять років з таких 
самих вечорів Танюка.

Треба просто сказати, що він геній. Дуже складна людина, з ним непро
сто. Але він це вміє зробити, він і режисер, і інтуїтивний політик, вміє все 
відчути і дати хід. Його дійсно закинула сюди якась доля наша. І Стус все це 
знав.

Чи вони були знайомі, Стус і Танюк?
Я не знаю. Мені здається, що Танюка випхали раніше, ніж об’явився тут 

Стус. Але я точно не можу цього сказати. Я пам’ятаю зовсім добре Юрка Ба- 
дзя на вечорі Миколи Куліша. Ми з ним разом сиділи. А Стуса я не пам’ятаю, 
і тому я невпевнений. І він не ходив на засідання Клубу творчої молоді. Але 
те, що він так внутрішньо заангажований на відродження, на те, щоб прислу
житися цій культурі, те, що в Лєрмонтова «одна, но пламенная страсть». Але 
це ненабридливо. Він широкоглядний, він вільний, розкутий, він може посмі
ятися, з ним можна поговорити про жінок. Він сказав про когось, не буду ка
зати про кого:

— А ти її бачив, яка вона?
Я кажу:
— Бачив, але мене це якраз злякало.
— Так це ж можна зрозуміти: він замкнувся на масі.
Воно було таке велике, як слон.
Він так вмів посміятися, пожартувати. Це була широка натура, бо те, що 

я розповідаю, ніби на одній струні.
Розповім, як він женився. Певно, цього ніхто не розповідав. В нас були 

улюблені точки, де ми зустрічалися в Києві. Найсокровенніші наші розмови 
були в Ботанічному саду Фоміна при університеті. В нас були такі розмови, 
що їх навіть не можу розповісти. А коли я працював в «Мистецтві», був та
кий садок маленький на Прорізній, скверик. Там була така клумбочка і кілька 
лавочок, і він мені телефонував і казав, що він уже там на мене чекає, чи я б
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не вийшов. Я казав, звичайно, я вже йду. І за одну хвилину я спускався. А ви
давництво «Мистецтво» було не там, не на Золотоворітській, а на Прорізній, 
19. Це ще Свердлова тоді. Там був «Вечірній Київ» на перших двох чи трьох 
поверхах, а на четвертому, здається, були ми.

Ми там зустрічалися. Ми в той скверик ще повернемось, бо там ще ста
лася дуже драматична історія, страшна, що характеризує Стуса. Його вигнали 
з інституту, і ми сиділи і журилися. Я йому кажу:

— А як далі? — Він жив у гуртожитку. — Рано чи пізно дійде до того, 
що тебе виженуть з гуртожитку.

— Мене вже вигнали.
Я кажу:
— Як! Чому ж ти нічого не кажеш?
— А що я тобі буду казати? Ти що, мажордом? Візьмеш і даси мені інші 

апартаменти?
— А коли ж це сталося?
— Та вже досить...
Я кажу:
— Слухай, в мене вже всякі жили, то іди до мене жити.
— Е, так не стоїть питання. Я поки що ще в гуртожитку.
— А, так тебе не вигнали?
— Та ні, вигнали, але я там в різних кімнатах...
Я так і не знаю, де він жив там. Я кажу:
— То йди до мене, — у мене дійсно жили різні люди: Ступак Славко, 

Іван Марчук.
Він каже:
— Тут нема таких проблем. Справа в тому, що я женюся.
Я кажу.
— Ти жартуєш?
Він каже.
— Хорошенькіє жарти.
Це вже все.
Я не знав навіть, що казати. Ну як так?
— Яка ж твоя наречена, хто вона, що вона?
— Ну то побачиш. Нормальна.
Я кажу:
— Ну, я не знаю. Я просто не знаю, що тобі й казати. Ти такий якийсь 

дивак.
Він каже:
— Ти розумієш, для мене головне в цьому всьому процесі, це щоб зна

ти, що в тебе є дуже міцний тил. От я про неї не маю думати. Це я. Я про себе 
не думаю.

Я кажу:
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— Може, треба було б трохи і думати?
— Ні, ні, ні. Я не думаю.
І така в нього поза. Я йому весь час казав, ну чого ти весь час такий на

пружений?
— Я не напружений.
— А чого відвернувся?
— Ну та я ще щось думаю.
Я б хотів на тому зупинитися, що це людина, в якій якимись великими 

потоками йшли різні думки, різні пристрасті. І цей цунамі мав фронт не яко
гось одного коридору, а у всі боки, і заливав його. Я так думаю, бо я його так 
просто не питав. Мені і в голову не приходило. Це ж потім людина починає 
думати. Я ж кажу, що чого ти? Зі мною ж можеш бути розкутий.

Бо він і таке мені казав, що йому страшно заважає весь час бути в коль
чузі. Розумієте, що це?

Так це ще було до арешту чи вже після арешту?
До арешту задовго. Він каже, весь час на людях, весь час від тебе щось 

вимагають, ти маєш щось таке говорити. А хочеться взагалі так просто... Він 
міг сказати:

— А хочеш, я тобі прочитаю вірша? Я його сьогодні написав вночі.
Я кажу:
— Ти що, вночі пишеш вірші?
Він каже:
— Ні, але так вийшло. Не сплю. Лежу, а воно калатає, калатає, калатає. 

Ну, думаю, що я буду себе мучити. Став і записав.
Я кажу:
— Ну читай, звичайно.
Він прочитав.
Розумієте, в мене є суперечка давня, в якій мене підтримував, як не див

но, Стус. А суперечка була з Бадзьом. Юрко вважав, що ми недооцінюємо 
своїх хлопців, що ми є не просто якісь там літературознавці чи критики. А 
зараз твориться історія.

Я казав:
— Юрчику, не мороч собі голову і мені також. Я не вірю в історичну 

місію, чи мою, чи нашу.
Я казав, що час зробить свою корекцію. Ми себе заженемо в кут, ми не 

зможемо бути самі собою, якщо ми будемо про це весь час думати. Це мені 
не притаманно. Я так не можу і відмовляюсь категорично. Він весь час до то
го повертався, і я взяв і пожалівся з цього приводу Стусові. Потім була навіть 
розмова і втрьох, я точно не пам’ятаю. А може, втрьох з Іваном Олексійови-
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чем1, але Іван Олексійович також не підтримував Юрка, бо дійсно вчинки 
важать. І вчинки мають бути природними.

В мене на той час з’явився навіть такий вірш. На превеликий жаль він 
був жартівливий, мене засміяли, і я взяв і викинув його.

Був мій день народження, в лютому це було, коли забрали хлопців в сі
мдесят другому році. Ніхто до нас, звичайно, не прийшов. А так тут дуже гу
чні буЛи якісь збіговиська. В цій кімнаті були такі, так звані, Шевченківські 
читання. Це коли нам заборонили носити квіти до пам’ятника, і там вже сто
яли кордони, і вже обнесли естрадою, всякі такі комедії влаштовували. І ми 
два рази зробили тут, два роки. А ми тут живемо з шістдесят сьомого року.

І прийшла Михайлина і Льоля на день народження. Ми влаштували чай 
і були всі, звичайно, щасливі, що живі. І я прочитав цей вірш, і сміялися. А я 
в той період почав писати вірші від розпачу. Там було таке: «Чоловік у Масі 
мудрий (Оксана називається Мася), він живе життям природнім... там було 
ще, ще, ще.., там прийшов вовк і то все хотів зліквідувати (хто вовк, це ясно), 
і тільки природність може врятувати нас від вовка і від смерті». Отакий був 
вірш. А рефрен був весь час: «чоловік у Масі мудрий, він живе життям при
роднім».

Було смішно, але Оксана мені потім влаштувала сцену, що нащо я таке 
дурне кажу. Я взяв і тут же його викинув. Але це моя теорія, я на ній стою. Я 
вважаю, що ніякі героїчні вчинки...

От Стус схопився, чи Славко схопився... Я перший раз від вас чую, що 
планувалась ця акція. Я не думаю, що це було поставлено. Вийшов же Іван 
Михайлович дати квіти художниці по костюмах, дав і сказав.

Я не думаю, що Стус знав, і, навпаки, Чорновіл не знав. Але Іван Ми
хайлович, Михайлина і ще хтось третій вирішували, хто ж буде казати. Це 
єдине, що вирішувалося.

Це характерний для них вчинок. І для Славка страшно характерний, бо 
він такий нарваний, такий імпульсивний, такий темпераментний... якийсь ще 
й інший. Припустімо, Світличний ніколи в житті цього б не міг зробити, йо
му просто в голову таке не прийде, він інший. Темперамент ще має значення, 
треба йти від людини. І для Стуса в даному випадку, мабуть було характерно 
не робити зі свого весілля величезну виставу, а буденно. Кажуть, що шлюби 
робляться все-таки на небі. Я також так думаю. І він не вважає, що це така 
атракція, для якої треба узгоджувати щось ще. Але дуже важливо, що він ска
зав, що я не маю про неї'думати. Я маю женитися і вона має бути моїм єст
вом, мною. Його вибір дуже цікавий під цим оглядом, надзвичайно цікавий. 
Він вже мені сказав і про той тил, і про її родину, і все таке, масу всяких де
талей. Він все те говорив. У нас було прийнято, ми говорили. Тоді я його 
спитав:

1 Світличний. 
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— А що далі має бути?
Він каже:
— А що в таких випадках? Мендельсон!
Я кажу:
— Нехай би тебе...! То що, закроєно?
— А чого я з тобою розмовляю. Я тобі хочу сказати, що ти маєш прийти 

в шлюбний палац.
Він трохи не здурів.
— Так це вже давно в тебе?
— Звичайно, давно. Там же черги.
А бачились ми, може, найбільше через день. Він мав мільйон разів мож

ливість це сказати, але не казав.
Далі. Саме весілля. Це був паноптикум. Я пішов на ту розписку. Ми по

передньо з ним зустрілись, бо він казав, що я йому маю допомогти купити 
квіти. Я пішов з ним на той критий ринок. І поки ми купували, бігли по тій 
горі... Коротше, ми запізнювались. Пам’ятаю, дістали вже в останній момент 
машину, хоч там вже було зовсім близько. Була Валя, скажемо так, дуже 
схвильована.

Ви її вперше побачили?
Вперше. Він мене познайомив і сказав:
— Це я маю давати квіти?
Я сказав:
— Що ж ти за наречений?
— Ну я ж не знаю. Ти маєш досвід, ти все мені підказуй. Я ж тебе про

шу.
Ми, нарешті, всі зібралися, і виявилося, що ми прийшли, може, й зара

но. Нарешті заграв Мендельсон. Був Мендельсон, як Стус попереджав.
Ми пішли, взявшись за руку, майже як діти в садочку. І там говорили 

оці жалюгідні слова. Якась там дама. Перейшли ми через це. Коли ми вийш
ли, Василь сказав так:

— Я мушу викурити, і зараз ніхто нічого не говорить.
Він курив і дуже переживав. Це для нього також було забагато. Ви ро

зумієте, це було для нього забагато.
Я йому казав, чого ж ти зі мною не порадився. Я б тобі розповів, що 

можна це все задоволення мати значно легше. В мене було тільки два свідки. 
І ще такий фокус викинули: довідавшись, що одним з цих свідків має бути 
Женя Сверстюк, його відправили тут же в відрядження в той день. Володя 
Крик врятував, Іра Жиленко.

Він був дуже якийсь розіритований, розбурханий і сказав:
— Ну так! Я вже викурив. Тепер ми, хлопці, підемо і добре вип’ємо.
І ми поїхали.
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Щоб побудувати життя, потрібен також талант, талант архітектора кон
кретного свого життя. Під цим оглядом Василь був однаково талановитий і в 
небі, і на землі. Він однаково себе утверджував гідно. Він не міг собі дозво
лити якогось слабкого вчинку, де була б слабинка якась. Він собі цього не міг 
дозволити. Це була людина виключної внутрішньої зібраності, дисципліни і 
висоти. Він був природній, але це якийсь найвищий щабель, де йому не зава
жає природність. Я можу невдало пожартувати, моя природність, якщо мож
на так сказати, мене підводить. Якщо я сказав про нього як архітектора, то 
знову таки це природне, він ні над чим не задумувався, він не робив креслень.

Я його познайомив з Йоффе Зінаїдою Борисівною. Це, до речі, перша 
дружина Переца Маркеша і також перебувала десь біля Караганди, в таборах, 
повернулась. Людина блискуче освічена, знавець восьми мов. Завдяки тому, 
що я їх познайомив, завдяки Іванові Михайловичу, який підштовхнув мене 
займатися Брехтом, вони і зробили цю роботу, переклад Брехта. Василь «Зон- 
гі» переклав, але не лише «Зонгі», бо, це мені потім Василь казав, що йому 
довелося багато редагувати це. Українська мова Зінаїди Борисівни була вже 
така...

Коли я їх познайомив, то Зінаїда Борисівна дуже цікаво на нього зреагу
вала. Це, до речі, рідна мати Олі Рапай. Вона сказала, що це надзвичайно ці
кавий хлопець:

— Я не знаю інших твоїх друзів, але, мені здається, що це один з найяс
кравіших.

Я кажу:
— Ви ж інших не знаєте. Як таке говорити?
— Але це один з найяскравіших. Я помиляюся?
Я кажу:
— Помиляєтесь тому, що інших не знаєте, але ви, по-моєму, правильно 

відреагували на нього.
— Ми з ним уже розмовляли без тебе. І я була вражена об’ємом його 

знань, його внутрішньою культурою.
А вона ж інтелігент... І я думаю, що це вона правильно схопила. Вони 

багато не спілкувались, але вона правильно відчула основне: що це людина 
величезних знань.

Він не інтелектуал, щоб так посмітити своїми знаннями, що між іншими
є.

Це характерно. Іноді люди люблять підкреслити це, що 
вони знають. Але ці знання самоцінні, бо вони тільки хо
чуть показати, що я щось знаю.

Так. І навіть хороші хлопці: Юрко Покальчук, Сашко Рутковський, ба
гато є таких.
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Він ні. Він ніколи не почне з тобою розмовляти про Брехта. Він ніколи 
не почне з тобою розмовляти про Белля. Але він надзвичайно важливі речі в 
самому Брехті пороздряпував, в Беллі і в Кафці, чи там в Джойсі. І про що б 
ми з ним не розмовляли... Притому він ніколи не піде за модою. Щось він 
сприймає, щось не сприймає. Це неординарність у всьому.

Я  не знав, що у  вас були розмови про Белля. І  хто сподіва
вся б, що по певному часі Белль буде виступати на за
хист Стуса по одній з німецьких радіостанцій. Є тексти 
надруковані.

Я не знав цього. Ми довго з ним про це розмовляли. Як він тонко препа
рував цей матеріал, як він тонко відчував людину, психологічний зріз особи
стості, соціальні групи. Він вирізняв, наприклад, інтелігента не нашого з ви
щою освітою, а інтелігента. Це блискучий розум. І нам залишається всім пла
кати, що як літературознавець він себе не виразив ніяк. А ці всі пустобрьохи, 
які займаються сьогодні західними літературами, завтра південноамерикан
ськими, чим завгодно, роблять це на рівні інформації. Це також потрібно, бо 
ми її не знаємо. Він цим не займався. Йому це нецікаво. Власні судження — 
це головна його риса, про що б він не говорив.

Розкажіть, як ви привели його в музей.
Алла Горська і Зарецький мене направили до Діми Горбачова. Було так 

сказано:
— Як? Ти не знаєш Діму Горбачова? Та як же ти живеш в Києві? Ти 

ідеш туди і туди і кажеш, що ти від Алли і від Зарецького.
Я пішов і сказав, що я від Алли і Зарецького. Це як пароль. Він мене 

зразу відвів в «преісподню» і показав Бойчукістів всього-на-всього.
Він казав, що він з Бойчукістами тоді знайомив всіх, з 
Петрщьким...

Так. Стуса я привів. Він не знав живопису як європейської культури. В 
нього не було якогось великого об’єму знань з цього виду мистецтва. Я 
пам’ятаю, що коли я якось захоплювався Ель-Лісіцьким, то він сказав:

— Якби я тебе не знав, Романе, я б подумав, що ти нещирий. Якісь ри
сочки, ну що там? Не може бути...

Я йому сказав, що я думаю, і тобі це сподобається. Тобі треба ще поди
витись і подумати. А, наприклад, Керіко він гарно сприйняв. Таке вимороче- 
не мертве місто, сюрреалістичний такий план... Таке мистецтво він дуже тон
ко і точно сприймав. Тобто його сучасні критерії культури були широкими і 
він виходив на них. Просто якісь були дійсно крайні випадки, з тим же Ель- 
Лісіцьким, скажімо, чи, я думаю, Малєвічем і то через те, що було мало інфо
рмації.

У нас був такий жанр: плакатися в жилетку. Я кажу йому, хіба це нор
мально, що я читаю Гайденка монографію про екзистенціалізм тільки для то-
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го, щоб читати, коли він цитує Гайдеггера, Ясперса чи Сартра. Він це абсо
лютно сприйняв і каже:

— Я над тим сам не раз думаю і мене розпука, бере. Ну що то за країна! 
Що вони собі думають! Як вони собі уявляють ту інтелігенцію? На якому во
ни харчі нас тримаюсь?

Він над тим думав.
Він подивився Антоніоні «Затемнення». Я вважаю, що дай Бог нашим 

кінознавцям чи кінокритикам так тонко відчувати чисто пластично-образну 
структуру фільму, окремого епізоду, окремої сцени.... Я як з ним поговорив, 
то ішов, як на крилах.

З Рільке він прочитав мені шість сонетів. До цього я не знав цих речей. 
Він мені прочитав з листочків. І пауза.

Там важко було запам’ятати, бо це складно. Але мені було складно і 
слухати.

Він працював в підвалі на площі Богдана Хмельницького. Там була його 
якась інформаційна служба, на яку його Рита Довгань влаштувала. Там є така 
темна конурка, в якій він курить. Ми там стояли, і він читає мені якусь над
звичайно складну поезію. Принаймні, я не знав, що йому відповідати. Він 
зробив паузу, щоб я йому щось сказав. І він такий був, і я. Я говорив тільки 
тоді, коли мені хотілося говорити, тому досить часто ми мовчали. Через ньо
го. Я питав:

— Василю, може, ми сеанс гіпнозу припинимо і розійдемось?
Він каже:
— Давай посидимо ще трохи.
Пауза могла бути і п’ять хвилин. А пауза п’ять хвилин це дуже велика. 

Це треба вміти тримати.
Він чекав і я не сказав нічого. Він сказав:
— Тобі не сподобалось.
Я кажу:
— Василю, я так не можу сказати. Мені треба вчитатись. Дуже шкода, 

що ти читаєш по якихось своїх папірцях.
Він каже:
— О! О! О! Тепер я зрозумів, що ти читав Бажана.
Я кажу:
— Та я б тобі сказав, ти що, мене не знаєш. Я б тобі сказав, що я читав 

Бажана. Я не читав Бажана, але якщо є в Бажана, то я спочатку прочитаю в 
Бажана.

От він імпульсивний чоловік. Він каже:
— Ні! Ні! Ти будеш читати те, що я написав! Можеш критикувати, мо

жеш не сприйняти... Але прочитай спочатку, що я написав!
Ще й ткнув мене пальцем в груди. Це чомусь було для нього дуже важ

ливо.
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Романе Мироновичу, ви хотіли ще про Аллу Горську роз
повісти.

Так, про Горську. Я Аллу дуже добре знаю. Вона з хлопцями цілувала
ся, коли ми зустрічалися. Я їй колись сказав:

— В тебе такі гарні губи, як у коня. М’які, теплі, великі.
— Такі компліменти, — розгубилася Алла, — що я навіть не знаю, чи 

дати тобі ляпаса.
— Просто я трошки тебе люблю.
— Я тебе теж, — відповіла вона, — але не трошки, а багато.
— Дякую.
— Але ти знаєш, я б дуже хотіла, щоб мені це сказав Василь Стус.
— Як, отаку пошлість, як я сказав? Та він на таке нездатний, що ти го

вориш?
— В тім то й справа. Я ніяк не можу з ним поцілуватись, — сказала Ал

ла Г орська.
Хтось мені казав, що він по-своєму трошки був закоха
ний в Аллу. А може, й не трошки. Та всі були закохані, бо 
вона дуже симпатична.

Він і вона — це люди одної структури, але з різними психотемперамен- 
тами. Вони дуже ніжно одне одного любили. Вони любили одне одного так, 
як тільки можуть люди одного плану, однакові на зріст, духовно, мається на 
увазі.

Василь був людина, приречена від любові зійти на свою Голгофу. Він є 
сином Божим не тільки тому, що він це все робить, а тому, що він між нами 
ходить. Це людина, яка для себе нічого не хотіла, йому нічого не було потрі
бно. В нього все було елементарне: черевики, костюм, штани, светр. Все е-ле- 
мен-тар-не. Ми ніхто цьому не надавали значення, ніхто з наших хлопців. 
Але він, певно, поодинокий, який цьому підкреслено чи що, не надавав зна
чення. Йому нічого не потрібно було. Хіба що оці цигарки? Потім 
з’ясувалося, чай. Це вже коли я прочитав про його життя.

Зараз я вам розповім про чужий біль, як власний.
Мені він телефонує: «Романе, вийди, будь ласка, до мене». Не питав, як 

завжди, чи можу. Він делікатний. Він дуже делікатна людина, хоч він може 
бути різний і різкий. Але він дуже делікатна людина. Це було десь вдень вже, 
по обіді.

Я сиджу приголомшений, бо мені зателефонували, що загинув Андрій 
Коротич. Це хлопчик. Він у трансформаторну будку провалився і згорів. Це 
на Суворова. Син Коротича. Цей Андрійко і наш Андрійко разом бавилися, 
ми навіть разом ходили в театр дитячий. Я ту Зіну1 давно знаю. Я знав Коро-

1 Дружина Віталія Коротича.
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тича раніше за всіх, ще як ми були російськомовними хлопчиками. І тому те, 
що спалося, для мене було дуже таким... чимсь...

Я сидів і думав, що я маю зробити, чи мені піти до Зіни, чи що мені ро
бити. Я вже навіть не працював, так сидів. Там часто телефонували, і я відпо
відав тільки механічно.

Тут подзвонив Василь. Я йшов до нього і собі сказав, що не треба йому 
говорити про те, що сталося, бо я знав, що Василь, як би то м’яко сказати, 
дуже скептично, чи якось ще гірше, не знаю, як це сказати, ставиться до Ко
ротича. Він його не сприймав. Це були різні люди. І оскільки з цього приводу 
також було багато розмов, то я вирішив, що цього не треба говорити. Бо я не 
знав, яка реакція буде з цього приводу.

Я прийшов. Василь курить. Каже:
— Сідай.
Я тільки сів, він встав і каже:
—Якщо ти не проти, то підемо кудись гуляти.
Я встав і кажу :
— Пішли. Куди ж ми підемо гуляти? По Пушкінській можна піти, це 

тихенька вулиця, чи ще кудись.
— Ні, давай краще сядемо.
І знову закурив. Я зрозумів, що він абсолютно вибитий з колії і ніяк не 

можу зрозуміти в чому справа. Я не сідаю. Я кажу:
— Ти запропонував піти, то давай кудись підемо. Ти чимсь схвильова

ний, щось сталося?
Коротич вже вилетів мені з голови. Я бачу, що він не в собі. Він каже:
— Романчику, ти сядь, я тобі щось скажу.
Я буквально терпну. Сідаю. Я вже навіть не знаю, що думати. Він каже:
— Загинув син Коротича.
Над цим ми маємо задуматися. Ви тільки подумайте, яке для нього ста

лося нещастя! Ви розумієте? Він був розіпнутий, він був сам не свій, він був 
просто розтерзаний. Він курив одну цигарку за другою. Я мовчав і він мов
чав. Я так пережив це все, що в мене... ну... вологі очі стали. Він, виявляється, 
дивився на мене, бо він сказав, що якщо ти хочеш плакати, то плач. Я сказав, 
що ні. Що я розумію, що це велика біда сталася, але звідки ти таке взяв?

— Я бачу. Пробач мені.
Я зрозумів, що в цій людині проходять абсолютно інші реакції. Він аб

солютно неадекватно реагує на людський біль. В цей час якби загинув він, 
загинуло б щось дуже істотне. Він сприймав чужий біль, як власний біль. Це 
його структура особистості, це його конституція. Над тим, я вважаю нам тре
ба думати і думати.

Але це ще не закінчився цей блок. Тут ще один є епізод.
Ми сидимо. За якийсь час ми почали говорити. Я сказав, що знаю цього 

Андрійка дуже давно, що вони з нашим Андрійком бавилися, що ми до них
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приходили. Ми почали говорити. Аж іде Гриць Кириченко. Надзвичайно ці
кавий поет був і надзвичайно своєрідна людина. І тут ми маємо згадати сло
ва: «І ти, Брут, продався більшовикам!» Він продався більшовикам. Елемен
тарно. Він став служити в їхній пресі.

Іде Кириченко. А ми ніби біля труни сидимо, така ситуація. Він іде, 
майже нас ніби не помітив. Біля нас зупинився, трохи нас пройшовши. І ска
зав таке: «Я іду з ідеологічної наради. Там виступав (я вже забув, хто), гово
рив про націоналістів і сказав, що вони час не втрачають і що на Заході ви
йшла книжка Василя Стуса».

Я дивився на Василя. Він зблід, сполотнів, кров сплила, і він каже: 
«Грицю, ти мені нічого більше не маєш казати?» Каже: «Ні. До побачення, 
хлопці». І пішов.

Треба сказати, що сам Василь був дуже хворий. Зокрема, в нього була 
виразка шлунку. Він лежав в лікарні, і ми до нього приходили. І я багато ра
зів до нього приходив. І окремо, і з великими ватагами. Він мене вражав в лі
карні також. Більш якоїсь незграбної фігури не можна придумати. В нього 
чомусь завжди коротенькі були сподні. Я йому казав, що чому ти ходиш в цій 
піжамі? Візьми свій одяг.

— Це тобі заважає?
Я кажу:
— Ні, але це ж не твій розмір.
Отак в нього руки стирчать з піжами, я не знаю...
— А тобі не заважає?
— Ні.
— Ну тоді все, нема питань.
З людьми цікаво. Його дуже поважали. Середовище його завжди пова

жало. Це була перша обласна лікарня. Мені здається, він ще в якійсь лежав, я 
вже зараз не пригадую. Його там всі дуже поважали, називали Василем Се
меновичем. Коли він починав щось казати, всі зразу замовкали і починали 
слухати. Це прості люди. Він лікувався, він дуже журився, що відкриваються 
ті виразки, що якісь в нього ніші є.

Я був у шістдесят восьмому році в лікарні. Він до мене також приходив 
досить часто. І він мене нічого не питав про здоров’я. І я йому дуже вдячний. 
Нема що в хворого про здоров’я питати.

Я хочу повернутись до Гриця Кириченка. Як він пішов, а ми залишили
ся. І він тоді каже:

— Тобі подобаються його вірші?
Я кажу:
— Так.
— Але, так я зрозумів, не дуже тобі подобаються?
Я кажу:
— Ні, подобаються.
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— Ну, як подобаються? Ти його вважаєш справжнім поетом?
— Важко говорити зараз, бо він, все-таки так виглядає, збочився. Для 

поезії це смерть. Я вважаю, що як людина від себе відмовляється, вона від
мовляється від поезії. Це ніби один процес. Але те, що я читав, мені дуже по
добається.

— Я тобі дуже вдячний. Мені також дуже подобається. Я хотів тебе пе
ревірити, чи так собі просто, чи дуже подобається.

Я кажу:
— Ну, ти дайош! Нащо ж ти перевіряєш?
— Мені дуже подобається, це великий поет. Але я почав розмову для 

того, щоб сказати, що це зараз мрець. І ніякий це вже не поет. І ніколи він по
етом вже не буде.

Я кажу :
— А чого ти так? Я тобі що, заперечую? Я теж так думаю. Чого ти так 

нервуєш?
І тут він таке каже:
— Ти зрозумій, що від кожного з нас хочуть, щоб ми відмовилися від 

себе, від нашого спілкування між собою і від того, що ми робимо!
— Це ти дуже складно. Я думаю, що простіше. Ми, напевно, робимо не 

те, що в цьому суспільстві прийнято. Вони цього не хочуть. Це їм вороже.
— Ну, може, так. Ти надто спокійно про це говориш.
Я кажу:
— Так. А чого нервувати?
— Та нервувати тому, що нам варто тільки збочитись, тільки від себе 

відмовитись, і все! Тут от вирви!
Він показав.
— Отут, — каже, — вирви! І вся чоловіка сила, вже нема нічого, вже 

нема поета, вже нема людини, вже нічого немає. Вирви!
Я кажу:
—- Василю, ну заспокойся. Он з тої лавочки дивляться вже на тебе.
А він голосно. І він любить ще повторювати. Про це згадують, що він 

любить повторювати одні й ті ж слова. «Вирви» він повторив з три чи чотири 
рази. І кричить те ж. І ще й показує.

Але цей образ залишився на все життя. Він сказав, що це не сьогодні 
почалося. І цей пихатий і розжирілий Гриць. А він став якийсь такий дядько. 
На ходу ставав дядьком, такий мордань став, як голова колгоспу чи бригадир. 
І Василь каже, що вся історія працює на те, щоб ми зникали. Бо оцей паноп
тикум оцих людців, якихось фігурок, всі цяцьки навколо нас, ми з кимось 
спілкуємось — це все якийсь ляльковий театр це все абсолютно несправжнє. 
Але всю цю несправжність зробила історія. Він каже, що ми практично по
збулися своєї історії і нам накинули іншу історію. 1 ми продукт не своєї істо
рії. І люди наші не свої, не наші люди. І Грицько не наш.
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— Єдине, що я тільки думаю: він же ж писав ці вірші?
Я кажу:
— Він.
— Ну ти дивися ж. А історія та сама... А чому ж ти мені нічого не запе

речуєш?
Я кажу:
— Я не знаю. Я над тим також думав, інакше трошечки, але в мене, в 

принципі, нема претензій. Я інакше сприймаю все це. Ти якось як особисту 
образу.

— Так! Ти що, не вважаєш, що він нас зрадив?
Я кажу:
— Ні. Я не вважаю. Він зробив свій вибір. Ти ж уже стільки начитався 

тої екзистенціальної філософії. Чому ти не хочеш визнати, що всі мають пра
во на вибір, зокрема цей обормот, який абсолютно зникає як людина.

І навіть фізіологічно.
— Так, бо розмордів.
І я кажу :
— Його планета така. Він зробив такий вибір. Ти вважаєш лихий, і я 

вважаю лихий. Не дай Бог щоб таке трапилось з нашими близькими, з ким 
завгодно. Кого він зрадив? Я думаю, що найбільше він зрадив самого себе. А 
ти вважаєш, що він нас зрадив, а я не вважаю, що він мене зрадив. Він мені 
сьогодні чужий. Зараз він елементарно мав з нами сісти і зажуритися, що йо
го товариша на якійсь смердючій нараді розносили і казали, що він мало не 
ворог, що його видають наші вороги, ідеологічні супротивники. А він щось 
між іншим кинув і пройшов.

Він каже:
— Ну, я не знаю. Може, ти і правий, але я все одно відчуваю велику 

прикрість, велику втрату. А відносно історії ти погоджуєшся?
Я кажу:
— В тому погоджуюся, що нам накинули іншу історію, що забрали на

шу. З цим погоджуюся.
— То ж не наша історія, правда?
— Так, а що ж ти питаєш?
— Нє, ну, я просто думаю, чому люди над тим не задумуються? Чому 

вони не задумаються, що ми всі живемо в неприродних умовах, в неприрод
ному середовищі? Що ми ляльки, що нас за якісь шворки смикають і ці шну
рки видно! Що ми не люди!

Я ж кажу:
— Ще Шевченко тобі пояснив і закликав: «ви ж таки люде!»
Ще цікава тема: він і Шевченко.
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Василь багато думав про Шевченка. І ми багато на таку тему з ним роз
мовляли. І колись у Рити Довгань перед тим, як ми йшли класти квіти до 
пам’ятника Шевченкові; була там якась вечірка. І потім ми пішли в ліс. Пі
шов дощ. Ми з ним пішли кудись окремо. Борис з Оксаною, і Рита, певно з 
Катею маленькою йшла, я вже забув. Ми з ним ішли, і він настроювався на 
цей вечір. Питав, що як можна буде читати вірші, чи треба читати вірші. Я 
кажу, що, звичайно, треба.

— Я не знаю, як це буде виглядати. Кожного року мене щось тисне. Це 
ж така неприродність. Ну чому нам не дозволяють прийти до свого поета, 
якщо всі вже зійшлися на тому, що це наш національний поет. Чому ми не 
можемо до нього прийти.

Ви погодьтеся, що люди так не говорять. Зі мною так ніхто не говорив. 
Якась і дитина в ньому є. І якась така безпорадність, може, не безпорадність, 
а беззахисність. Він до нас прийшов. Він дуже до нас був неподібний. Він був 
інший.

Закатували хіба одного? І Аллу жорстоко забили. Але я ніколи не скажу, 
що вона була дитина. А ми з нею говорили ще, може, більш інтимно, ніж з 
Василем, про всяке.

Він ніби до нас прийшов з тим, щоб попробувати нас зробити кращими, 
витягнути з цього багна, накинути кожному якийсь штиб відчування, гіднос
ті, розуміння, як себе тримати, поводити. Це людина нетутешня і все.

Я не можу цього збагнути, але він постійно знаходився в постійному ді
алозі з Шевченком. Я масу речей вперше почув від нього. Стус мене навів на 
Кониського.

— Як? Ти не читав. Обов’язково!
— А де ж це дістати?
— Я не знаю. Де хочеш шукай! Обов’язково!
Я прочитав, і ми з ним потім довго розмовляли про Кониського. Він 

весь час постійно перебирав ті всі дати, всі періоди. В нього дуже хороша 
пам’ять. Він знав масу віршів. В мене таке враження, що в нього якась діало
гічна форма стосунків з Тарасом Григоровичем, особлива, інша. Тут абсолю
тно особистісний контакт.

Василь дуже вмів познущатися над українським обивательським сере
довищем, він це не сприймав і не ховав, що він не сприймає цього. Вважав, 
що це наше покарання за якісь страшні гріхи. Він казав, що іноді втрачає на
дію на духовне відродження оцієї свиноти.

— І я навіть думаю, що якби якийсь геніальний винахідник знайшовся, 
який би зміг зробити таке велике переливання крові і влити їм здорову нашу 
кров від тої козаччини, від тих наших людей...

Стус багато, і я б навіть сказав, нав’язливо, говорив про немислиме спо
живацтво нашої інтелігенції, як про людей, яких весь час розкладають, а їм 
подобається бути розкладеними. Він сказав, що починає думати, що нам не
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не випадково даний Шевченко. Ми ним скористалися і всі свої слабості пере
кладаємо на нього. Це страшно непорядно. Ми маємо всі себе робити, і нам 
Шевченко допомагає. Так треба читати Шевченка. А ми плачемо. І тому мені 
близький погляд двадцятих років, коли почали ревізію Шевченка. Ревізію 
Шевченка і зараз треба робити, так він каже, щоб самим стати людьми і пере
стати на нього накладати і навалювати свої гріхи і плакатись. Бо ми переста
ємо бути народом. Ця громадянська анемія в нас множиться від того, що ми 
не вчитали добре Шевченка.

— В нас є все, щоб бути нацією. Я над цим думав. При всій біді в нас 
все є. Але треба таки двома ногами стати міцно і сказати: «Не заважайте 
нам».

Він страшно переживав, коли заборонили. Там же були скандали коло 
того пам’ятника, хапали, в машини запихали, вивозили. І відмінили.

І тоді в якійсь розмові з ним він сказав:
— Чи не можна було б просто на якомусь інтелектуальному, духовному 

рівні, для самих себе, щоб ми відчули, що ми не померли, відзначати свій 
святий календар. Нам головне триматися купи, — він починав так, ніби 
якийсь ксьондз в церкві.

Я знав, це дуже неподібно на те, як себе поводить просто нормальна 
людина. От Алла. Адже Алла, можна сказати, зафундувала той календар, хо
діння до Шевченка. Це було надзвичайно урочисто зроблено. Вона дуже гар
но все це організувала. Я ніколи не забуду, як вона йшла в такій цитринового 
кольору сукенці і несла величезний оберемок тюльпанів. Пам’ятаю, як хви
лювався Женя Сверстюк і казав, що дуже важливо, щоб ми не юрмилися. Але 
ж, знову таки, в нас неможливо нічого організувати. В нас люди хочуть по
стояти, поговорити, погомоніти. Ми шукаємо опертя не в самих собі. Нам 
надзвичайно потрібен Шевченко, потрібен Стус. Так, нас Бог милував, він 
нам дав їх. Але ж так не можна. Ми маємо на себе розраховувати.

Чи не відчуваєте ви, що і Стуса якоюсь мірою чекає те 
саме, що сталося з Шевченком?

Навіть не сумніваюся.
Він теж стає таким атлантом, який тримає небо за
мість нас? Замість кожного, хто має тримати сам?

Не сумніваюсь.
Я  тільки тепер зрозумів з розмови з вами, що мав на увазі Стус, коли 
він говорив про Шевченка в якомусь іншому тоні, ніж нам би хотілося. 
Це було єдине бажання не перекидати на нього те, що ми мусимо самі 
робити, починаючи від гніву, який має бути власний наш, від історично
го знання, яке має бути власним нашим, від нашого самостояння і до 
будь-якої емоції, до тих же сліз, які мають бути власні наші, а не Шев-
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ченкові, і не переживати Шевченком якісь події. Як казав Стус, що це
напевно єдине завдання людини  —  бути самим собою:

—  Як воду в ш клянці, д о н еси  
св ою  з дитячих літ п одобу ,
Як при початку свою  сп р обу  
сказати «госп оди  прости».

Це було в серпні сімдесят другого року. У Стуса було два слідчих. Зі 
мною розмовляли на Володимирській. Там була, я зрозумів, формальна якась 
розмова, розмова з якимсь начальником, який вів цю справу і який просто ре
когносцировку таку зробив. Півгодини — і ми розійшлися. А потім прийшла 
повістка, і я перший раз опинився на Рози Люксембург. Я там раніше не бу
вав. І там я зустрівся з чоловіком, який дуже виділявся серед інших. Я зразу 
це відчув, що він виділяється. Провінціал. Вони ж не в військовому вдягнені, 
а в цивільному. Він так був вдягнений і коли дав мені свою книжечку, я там 
прочитав, що він старший лейтенант, правда, по якимсь там «особо важним 
дєлам» чи там «следователь по особо важним дєлам», здається так. Прізвища 
вже не пам’ятаю. Ми з ним фактично розмовляли цілий день, з десятої до, 
може, п’ятої.

Спитав, чи я Стуса знаю, як я його знаю. Я  сказав, що я дуже добре 
знаю Василя.

— Розкажіть все, що ви знаєте, яке у вас спілкування...
І я все розказав. Може, так само, як вам, що я його знаю капітально. І 

десь, може, через три години, біля обіду це було, коли він зірвався. Це ж мо
нолог. Там не переривають, дають можливість говорити. Я говорив. Мені на
віть було приємно говорити. Я, зокрема, сказав, що це голуб. Він тоді зірвав
ся і сказав, що, аби ви знали, як ви помиляєтесь. Чи ви це свідомо робите, чи 
ви хочете нас надурити. Якщо набрати, то не вийде, бо ми з ним також роз
мовляємо і ми розмовляємо з конкретною людиною і маємо конкретні прете
нзії. І те, що ви говорите, «голуб», це настільки не відповідає... Ви нас несер
йозно сприймаєте.

Я відчув, що це він огризнувся неформально, бо я вже багато їх бачив, 
це вже довго, з шістдесят п’ятого року тягнулося. Я весь час з ними зустріча
вся.

І десь з самого початку цей слідчий сказав, що він сам з Кам’янки- 
Бузької. їх зараз всіх мобілізували. Він «подчіщає», він так сказав. Оскільки я 
йшов не по основному якомусь річищу зі Стусом, то другорядному дали. А в 
Кам’янка-Бузькому районі в селі Жилдець жила наша мама. До цього воро
жого спалаху була якась нормальна розмова. Я ще раз кажу, що це монолог, 
він слухає і все нормально було, тільки зірвався з оцим «голубом». І він за
пропонував, що зараз обідня перерва, ходімо поїмо. Це було також для мене 
нове, бо я ще ніколи не їв там. Виявляється, це було зовсім прозово, а мені
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було цікаво, що то за їдальня. Треба було перейти на другий бік, там де зараз 
ТЮГ. В цьому приміщенні була у них їдальня. Він там щось взяв і хотів 
оплатити. Я сказав, що, ви знаєте, що оскільки в нас така делікатна зараз об
становка, то давайте цей карбованець я заплачу. Нє! Я відчув якось так твер
до його... Добре. Ми почали їсти. «Перше» їли мовчки. А коли взялися за 
«друге», я кажу:

— Чому ви так зірвалися?
— Я сказав вам. Я до вас з повагою ставлюся. Перед тим як вас викли

кати, я ознайомився, я знаю, хто ви, що ви. Я все знаю. І я думав, що ви та
кож будете зі мною нормально розмовляти, а ви почали малювати щось зо
всім абсолютно інше, ніж є в реальності. І це мене занепокоїло.

Я  прошу пробачення, розмова якою мовою велася?
Українською. І він вільно володів українською. Він з Кам’янки-Бузької. 

Я ж мовно нееластичний. Я можу тільки українською. Там навіть буде один 
скандал з цього приводу. Це також на Розі. Це значить, на Рози Люксембург.

Коли ми почали це говорити при столі, я кажу, що я нічого не хотів і ви 
дарма думаєте, що я хочу вас обдурити. Я направду так думаю. І мені здаєть
ся, що, як то в Одесі жартують, ви його тримаєте «нє за то ліцо». Отак пожар
тував.

— Що я вам так довго і детально розповідаю для того, що ви зрозуміли, 
з ким ви спілкуєтесь. Це моє завдання, мій обов’язок. Я хотів би вам поясни
ти те, чого ви не знаєте. Ви хочете в ньому бачити злочинця. Він не може бу
ти злочинцем. Він може бути тільки людина, яка тримається своїх переко
нань. Злочину не може бути в переконаннях. Якщо ви цей пункт основний 
зрозумієте, ми легко можемо подивитися на Стуса. Бо якщо ви вважаєте, що 
розбіжність в ваших поглядах з хлопцем, який зараз у ваших руках, і є вже 
злочином, тоді нам просто нема про що говорити. І мені не треба вам давати 
якісь свідчення. Я можу давати свідчення ті, в яких я переконаний.

Він каже:
— Я зовсім не думаю, що він має мати такі переконання, як я. Ні, не за 

це його будуть судити. Не за це. Але ви собі не уявляєте, як ви помиляєтесь в 
цьому випадку. Ви не знаєте, як він себе поводить.

Я кажу:
— Не знаю.
— Ну, так я вам скажу. Це якийсь несамовитий чоловік. Він нас інакше, 

як фашистами, не називає. Він на нас кричить. Він весь час нас звинувачує у 
злочинах, до яких я, наприклад, не маю ніякого відношення. Це тридцять 
сьомий рік.

Я хочу ще раз нагадати, що ми розмовляємо в їдальні. Тихенько. Тут 
вже ніхто не реєструє, бо в тих конурах пишуть. І може навіть синхронно 
хтось слухати. Я зрозумів, що він розмовляє зі мною щиро. Я кажу:
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— Це добре, що ви це мені сказали. Це дуже подібно на Стуса. Ви ж за
давали мені питання про «Україну», про той кінотеатр. Чому він зірвався? 
Тому що він хоче запобігти нещастю для всього суспільства. Він про себе не 
думає. Він беззбройний чоловік. Він не тримає за пазухою каміння якесь. Він 
вам все каже, бо йому нема чого від вас приховувати. Інший, мудріший, по
чав би з вами грати і промовчав би. Але йому не треба бути мудрим. В нього 
інший вимір мудрості, зовсім інша площина людських відчувань. Якщо хоче
те, це «ідіот».

— Оце вже ви правильно кажете. Ми відправили документи на психіат
ричну експертизу

Я завмер. Він побачив. Я вже знав, які там бувають колізії, що в «дур- 
доми» запихають. І я одночасно зрозумів, що він не знає Достоєвського. І я 
обережненько починаю йому казати, чи ви розумієте, що не всі люди однако
во сприймають. Кажу, що людські реакції і взагалі людська психіка не може 
бути взята в одному якомусь вимірі, в одному штибі. Не може так бути, щоб 
всі були на один копил. Особливо така тонка організація, як поет.

— Скажіть, будь ласка, ви, коли сказали, що на психіатрію, ви що мали 
на увазі?

— Ну, те, що ви сказали. Він ненормальний.
— Я сказав «ідіот». Це образ. Це образ Достоєвського. Ви чули про таку 

книгу «Ідіот»?
— Ні.
— В того героя було прізвище Мишкін. Він був князь...
— Давайте доїмо.
Ми доїли і пішли. Він компот не випив. Я випив. Коли ми зайшли, він

каже:
— Ну, давайте продовжимо про те, що ви казали.
Я кажу:
— Це дуже принципово. Ви мене просто лякаєте. Справа в тому, що аб

солютно нормальна людина може бути такою совістивою, такою самовідда
ною, такою жертовною, що вона для якогось тупаря такого звичайного ніяк 
не може бути зрозумілою. Тут виникають зовсім інші конфлікти, чисто пси
хологічні, людські. І Достоєвський якраз показав велику і людську, і суспіль
ну проблему, драму. Але їх в «Червону книгу» треба записувати, це самород
ки, їх треба оберігати, і тому мене лякає повне ваше нерозуміння. Те, що він 
вам каже «фашист», ви сприймаєте за чисту монету, а він вам говорить про 
безправ’я.

Давайте візьмемо мене. Чому мене не викликають по повістці? Ви хіба 
не знаєте, що треба по повістці? А ви мені телефонуєте. Чому це ви робите? 
Це порушення чи не порушення? Але ж таких порушень мільйон. Ми всі до 
них вже звикли. І це безправ’я, це порушення всіх законів. Я просто показав 
вам малесеньку піщинку, дурничку якусь. Але ж є і великі. І я боюсь, що як

102



раз зараз, коли ми почали говорити про Василя Стуса, то ми говоримо про рі
зних людей. І ви навіть говорите, що я хочу вас набрати. Я з вами абсолютно 
відкритий і щирий. Я говорю про свого товариша, якого я дуже добре знаю і 
хотів би, щоб ви також знали, бо ви відповідальні за нього. І не запихали його 
в якусь лікарню.

— Заспокойтесь. Якщо він нормальний, то й буде нормальний. Там спе
ціалісти.

І ми ще щось перемелювали. Він показував, що він говорив, чи то так 
було, чи то так було. По фактах. В нього величезний список по номерах, і пі
сля кожної моєї відповіді він ставив «пташечку». Потім він написав якусь 
штуку таку, протокол, і я його підписав. Він нічого там не викривив, бо іноді 
я впирався, не підписував, треба було переписувати. Вони злостились стра
шенно. Вони так вміють двозначно зробити фразу. Тут було все чисто. І я це 
підписав. І хочу сказати фінал. За якийсь час він мені подзвонив і сказав, що 
це «старший лейтенант такой-то». Я не зразу і второпав.

— Можете не хвилюватись. Уже повернувся з експертизи. Все норма
льно. Пам’ятаєте, щось ви там говорили про Достоєвського? Все нормально.

Я кажу: «Дякую».
Дуже цікаво, чи Достоєвського він переглянув після вашої 
розмови?

Не знаю. Але вже потім, коли я читав книжку якогось зека, забув прі
звище, який з ним сидів, я дуже впізнавав лінію поведінки, оцю чистоту ноти, 
яку зразу взяв Василь. Він може бути тільки таким, який він є. Не може ні 
грати, ні вдавати, ні придумувати якийсь образ, перевтілюватись. Він ніби 
мав сценарій всього життя, і йому ніби залишалось тільки його програти. Але 
подвійне є дно в цього слова «програти». Я зараз подумав, що умови нашого 
життя, оцей звичайний фашизм прирікав отаку людину, з такою мембраною 
душі, з такою делікатністю і незвичністю, на програш. Він ніби зразу 
з’явився на світ, щоб знайти свою Голгофу. Але тут трапилось ще нещастя, 
що він не просто якісь моральні засади тільки відстоює. Він був носій яко
гось історичного досвіду, він його намагався втілити у своїй особі, у своїй 
самості, і в цьому з самого початку був закладений величезний конфлікт. А 
особливо якщо це тло такої тоталітарної, дикої, бездуховної держави.

І під цим оглядом те, що розповів той старший лейтенант КДБ, мене 
тільки переконало в тому, що він міг тільки так себе поводити. Я впевнений, 
що всі решта себе поводили інакше.

Я  знаю, як я себе поводив, коли мене викликали до КДБ не 
раз і не два. Це просто неспівставно. Було намагання 
схитрити, намагання якимось чином витягнутися. Еле
ментарний навіть страх був. Кінчалося тим, що я дока
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зував, чого ви до мене причепилися, скільки можна, і я 
взагалі людина радянська. За що тепер і встидно.

Я навіть не хотів би, щоб ви вважали, що це соромно. Я якраз ніколи не 
освідчувався, такого в мене не було. Але в мене був такий катехізм: не брав, 
не читав, ніхто не давав, я нікому не давав. До речі, того першого, що на Во- 
лодимирській я з ним розмовляв, найбільше цікавило, що в моїй хаті відбува
лися вечори Шевченка.

— Що на тому вечорі говорив Стус?
Я кажу:
—  Про Шевченка.
— Ми знаємо, що про Шевченка. Це великий український поет. І про 

нього можна говорити так як про великого українського поета, а можна під
бурювати і робити з нього націоналіста, що націоналісти знають, вміють і ре
гулярно роблять. Ваша думка: Стус говорив про нього як про великого украї
нського поета чи все-таки намагався зробити його націоналістом, оскільки 
сам Стус, це вже абсолютно доведено, є націоналіст.

Там також був протокол. Я сказав, що я не хочу говорити, що Стус ін
тернаціоналіст, але ж ви подумайте про коло його інтересів. Він любить ні
мецьку літературу і дуже знає її і перекладає. Він любить російську літерату
ру і надзвичайно знає. Ви з ним зустрічаєтесь, то попросіть, щоб він вам по- 
цитував Пастернака.

— Ну, ну, ну, ну! Не тримайте тільки нас за дітей.
Я кажу:
— Ну, не тримаю. Вже не тримаю.
—  Продовжуйте, продовжуйте.
— Це людина надзвичайно широких знань. Але якщо ви вже сказали, 

що він націоналіст, що це доведено, то я такого Стуса не знаю.
І вони ще допитувалися, звідки взялася ця історія з двома тисячами слів. 

Можливо, це навіть я сказав в тій розмові, коли Стус сказав, що цей день ми 
маємо святкувати, 22 травня. Це ми скалькували чи змавпували з того мані
фесту, що був в Чехословаччині. Дві тисячі слів. Під ними підписалися най- 
видатніші політичні і культурні діячі Чехословаччини.

Оцей стіл був посередині. Ми навколо сиділи. Я зі Стусом сидів он там 
в куточку. Він з Дмитриком був, з маленьким Дмитриком. Він привів його в 
білій сорочці. Він був такий розчервонілий і дивувався, що так багато людей. 
Він думав, що буде якась гостина, але нічого такого не було.

Я сказав, що я нічого не знаю про дві тисячі слів. Хтось, може, й Льоня, 
сказав про ці дві тисячі слів, бо він був при цьому і він записував на магніто
фонну стрічку, шкода, що це не збереглося, бо там був дуже цікавий виступ 
Івана Дзюби, про який я сказав, що він виступав без папірчика, і я взагалі не 
знаю, скільки там було слів. І Михайлина теж, по-моєму, не читала з папірця.
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— А Стус? А у Стуса був папірець?
Я кажу:
— Я не знаю.
Дуже їм було важливо дві тисячі слів, бо якщо так, то ще мотається че

ське щось. В їхніх мозках.
Було два вечори. Але перший був дуже цікавий. Йшлося про романтизм 

Шевченка. Льоня Плющ, тепер він видатний літературознавець і кінознавець 
на Заході, а тоді він був просто математиком, висловив свою концепцію про 
Шевченка, що Шевченко весь замішаний на крові. І він багато цитував, де є 
кров, кров, кров. Що це вампіризм. І тут вступив Дзюба.

І тут я вам повинен сказати, що це людина екстракласу. Це мислення як 
видатного чоловіка і саме як літературознавця. Він сказав, що це ж твір ро
мантизму. Прочитайте Шіллера, кого завгодно візьміть, скільки там крові. 
Взагалі в усіх романтиків. Це нормально. Це в основі їхньої поетики, бо 
страшні пристрасті.

Василь дуже любив зустрічі і розмови як жанр. Я над тим багато думав, 
чому він так любив розмовляти, і знайшов відповідь дуже елементарну. Нас 
тоді мало друкували. Якщо на рік з’являлася одна публікація Дзюби, то всі 
дуже тішилися, всі бігли той журнал читати. І тому у Василя була необхід
ність виговоритись. Йому дуже хотілося друкуватись. У кожного це по- 
своєму. Я знаю, що Жені Сверстюку абсолютно не потрібно друкуватись, він 
вищий за це. Зараз йому теж нема куди нести. Я кажу, дай це в «Літературну 
Україну». Він каже: «Там вже стільки накладено!»

І коли Стуса надрукували у «Дніпрі», він казав:
— Там є такий поплавок, я дав, щоб воно трималось, бо комсомольці — 

«нєспокойниє сердца», щоб вони то проковтнули. А далі писав по-своєму.
Це його слова. Це до того питання, щоб ви не відчували ніякого сорому.
І він мені закидав. У мене є одна його рецензія. І він тоді мені сказав:
— Може, воно для пафосу виглядає гарно: «Іду на ви!» Але це чиста 

умовність і ти дарма це робиш. Ти придумай якийсь «паровозік», якусь ком
позицію придумай. Щоб людина почала читати спокійно, що там все «хара- 
шо». А далі ти вже будеш тягнути свої думки. Але ж ти спочатку «парово
зік», «паровозік» знайди. А ти зразу: Е...! Нє, брат, так в тебе нічого не буде...

І тоді він розповів про цю публікацію, він дуже тішився, коли вона 
з’явилася.

Бачите, це тема «художник в тоталітарному суспільстві», чим я зараз 
займаюся.

Це дуже цікаво. Бо з одного боку, життєва поведінка без 
«паровозиків». Може, в цьому була рація, бо треба, щоб 
люди читали.
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Він це неодноразово говорив, що ми дичавіємо від того, що весь час Бу
ряк, Бурляй, Шлапак... Чому ці люди можуть навчити? Що вони можуть 
прищепити? Які ідеї? Це ж порожні діжки, порожнеча страшна. Він говорив, 
що ми не допрацьовуємо, не несемо своє.

Я кажу, що відомо чому.
— А от Макаров може писати якісь неконфліктні речі.
Стус любив Макарова, його тоді всі читали. І Макаров дуже любив Сту

са, незважаючи на те, що вони нібито різні. Але любов до культури і тонке 
знання предмету їх дуже зближували. Стус його читав і казав, який він гар
ний в площині естетики.

Макаров розповідав, як він вчився:
— Я також був по молодості дуже сердитий. Мене все злостило. І най

більше те, чого ти ніколи в житті не знав. Рушниця на стіні. Мій батько гене
рал, вся стіна була в килимах і на ній висіла рушниця, зроблена якимись 
Тульськими супермайстрами. Я думаю, звідки у нього, селянського сина, такі 
барські повадки? Ну звідки? Я страшенно злостився. Я не міг зрозуміти свого 
батька.

Його батько, генерал-лейтенант, був заступником командуючого по ти
лу Мінського військового округу.

— І я зрозумів, що якщо я почну так писати... У нас не може бути такого 
протесту, маніфестованого. Ти вудочку закинь, хай той хробачок покрутить
ся, потім він його схопить. Тоді ти тягни спокійно, не шарпай, розповідай ка
зочку, те, що ти хочеш. Знайди складнішу форму. Ти надто простоволосий. 
Ти просто отак: «Ва, ва, ва!»

Це абсолютно один до одного зі Стусом. Це були різні розмови, і навіть 
в різний час, але цьому треба було навчитися.

Не знаю, чи хтось говорив про ставлення Стуса до Леніна?
Ні, ніхто.

В нього було гостро негативне, гостро негативне. В той час, коли я, на
приклад, не мав такого заперечення. Крім того, мене ніколи не полишала ін
формація, яку Женя Сверстюк колись з самого початку мені розповів. Що ко
ли відступали червоні під натиском німців у вісімнадцятому році, то Ленін 
дав директиву труїти пшениці. Для мене це було відкриття. Женя ще так сар
донічно посміхався. Бо я, як і всі шістдесятники, був вірний ленінець. І мене 
це вразило, просто-таки перевернуло. Я це пам’ятав. І колись зі Стусом це 
питання виникло. Виникло в такому контексті. Я вважав, що аморально ма
лювати портрети Леніна. І я про це сказав Валентинові Задорожному. А ми 
всі були дітьми свого часу. Про це навіть Зарецький казав про Дзюбу: «Та це 
ж ленінець!» Ще задовго до того листа відомого, де так багато Леніна вияви
лося. Ідеологія ця була така розпачлива, що весь час намагалася ту релігію 
роздмухувати і отой пантеон підтримувати.

106



I колись в мене була розмова з дуже, я вважаю, хорошим чоловіком і 
надзвичайно хорошим художником Задорожним. Він взяв участь в якійсь мо
їй передачі про Петрицького і розповів, що він його цькував. Він цькував Пе- 
трицького, будучи студентом. Він був комуністом.

Це вже був вчинок, щоб це сказати.
Так. Я його дуже поважав і сказав, що мені завжди заважало те, що він 

дозволяв собі ляпати того Володимира Ілліча і такого, і такого, і такого.
За якийсь час він по-інакшому на це все подивиться. Він дуже швидко 

виріс. І я вважаю, що це дуже цікавий шестидесятник.
Стус надзвичайно делікатна людина. Він не міг іншій близькій людині 

наступати на улюблені мозолі. Він мені сказав, що не треба нікому нічого ви
поминати.

Він казав:
— Я не люблю Леніна. Це не то слово. Але чого ми будемо одне одному 

те все розповідати. Всі наші нещастя звідти.
Я тоді цього не знав. Навіть після того, що сказав Женя. Природа люд

ська така, що на дуже серйозні речі можна замкнутися і не почути, не бажаю
чи побачити перед собою оцю безодню. Тут є якийсь психологічно дуже тон
кий момент. І уявіть собі, як це було у Василя, якщо він значно більше знав, 
але ніколи мені про це не говорив. І виникла вся ця історія з того, що я йому 
пожалівся, що як багато собі дозволяють наші художники.

Я спитав:
— Ти можеш щось написати про Леніна?
Він сказав:
— Ніколи, та ти що...
Але він на цю тему не тільки не говорив, але і мені сказав, що, мовляв, 

не можна рушити. І дуже дружив, і любив того скульптора.
Ця історія зі Стусом тільки ще раз довела, як все складно і який він все- 

таки був, у високому значенні цього слова, гуманіст і що він не був сектант. 
Для нього головне була людина. І вся його повага до людини не може пере
креслитись чимсь.

Чи були у  вас розмови про Бога, про щось сакральне?
Не було. І це також для мене велика таємниця. Згадую, що серед його 

улюблених словечок було «Божечко». Він дуже часто апелював. І це майже 
благально говорив: «Божечко! Ну як же ми так можемо!» — отаке могло бу
ти. Це «Божечко» у мене на слуху. Я його чую. Бринить. Але про сам пред
мет ніколи не було розмови.

Василь мене дуже жалів і любив. По якомусь великому рахунку я недо- 
стойний того, як він до мене ставився. Я спокутую таку вину... Коли 
з’ясувалося, що два мої твори є антирадянськими і Каспрук, такий діяч з ін
ституту літератури, дав на них вже заключения, то вони сказали, що в будь-
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який момент можуть судити, оскільки я автор антирадянських творів. І я на
віть попрощався колись з Оксаною. Я  був впевнений, що мене заберуть. Це 
довго тягнулося. Я чотири роки не працював. За якийсь час ця справа потра
пила до якогось високого начальника, який вирішив якось зрушити її з місця, 
бо далі вже не можна було більше тягнути. Я сказав, що я більше взагалі до 
вас не буду приходити. Можете приїздити хіба що з машиною і забирати ме
не. Бо вже там кричали на мене. Вже була провокація.

—  Вот ви і попалісь. Я к вам обращаюсь по-русскі, а ви мне как отвеча
ете?!!

Притому він так верещав, як різаний, ніби я йому не знати що зробив. З 
моїми-то нервами. Я весь сполотнів, певне. Але я сказав, що я в українському 
КГБ українською мовою розмовляю, це нормально. І ви маєте також, до речі, 
розмовляти українською мовою, як Юрій Іванович. Там був такий, який весь 
час полоскав мені мозок. А це якийсь прийшов оперативник, як потім 
з ’ясувалося. Його була лінія, каже, щоб мене забрати.

І той високий начальник, якийсь генерал, зі мною переговорив, Михай
ло Йосипович називався, не знаю, як його прізвище.

Він сказав:
—  Давайте, дійсно з вами закінчимо. Ви маєте якось довести, що ви ра

дянська людина.
Я кажу:
—  Вже ми про це говорили. Я нічого писати не буду.
Йшлося про те, щоб в «Літературній газеті» щось написати.
—  Ось бачите, з вами ніяк не можна. Але зараз просто йдеться про те, 

щоб ви не мали ніяких зв’язків з таборами. В такий спосіб ми все розв’яжемо. 
Бо інакше...

Малося на увазі листування?
Так. Бо за перші арешти було більш ліберально. Я  посилав альбоми Па

насові Заливасі, Кафку. Інакше було. А зараз було жорстко, страшно. Хіба що 
не били, і то вже він мене шарпнув, той, що кричав, що я попався. Він мене 
схопив за руку і шарпнув.

Це моя вина перед Василем. Я йому не писав, хоч я отримував листи. 
Хтось там передавав. Така історія сталася. Я завжди про це думаю.

Я був тоді в аеропорту, коли привозили Василя. І можу сказати, як це 
виглядало з боку. Як це було страшно. Це було страшно, щоб ви знали. Я 
вважаю, що це абсолютно замкнений біблійний сюжет. Я  пам’ятаю, як ви
ступав Богдан Горинь. Це абсолютно... (плаче).

Це абсолютно біблійна історія, в якій все виглядає страшно буденно і 
жалюгідно. Цей малесенький натовп. Я не знав, де це. Я бігав по самому вок
залі. Я думав, що тут має бути весь Київ. А весь Київ кудись їхав. Всі були 
зайняті якимись клопотами. А головне, що відбувалось на всій Україні, було
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від вокзалу ліворуч. Було холодно. Я один приїхав. Я  нарешті знайшов... Не
ма того народу, який би себе усвідомлював і який би розумів, що відбуваєть
ся. Що привезли їхнього Спасителя, чорти б вас забрали.

Ця буденщина, марнота марнот. Весь час ми як хробаки десь там лазимо 
в тому всьому...

Страшно думати, як ми не можемо вийти в якийсь буттєвий пласт. Ми б 
тоді зразу зрозуміли самих себе. Але ми не готові для того.

З тими трьома хрестами, зі свідомістю, що сьогодні або в будь-який мо
мент я можу побігти туди і там лежить Стус, це місто стає багатшим, духовно 
багатшим. Це інша вагова категорія, як в спорті кажуть. Це наші не розумі
ють, на жаль.
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ЛЕВКО ЛУК ’ ЯНЕНКО З лютого 1991 р. 
с. Хотів під Києвом

Добре. Тоді я розкажу все

з самого початку. Я десь у двадцять років задумався над тим, для чого люди
на взагалі живе на білому світі. Я чомусь подумав, що це звичайний цикл 
щоденний. Людина поснідала —  працює, пообідала —  працює, повечеряла —  
знов працює. Так сьогодні і завтра. Цей цикл стає нудним, якщо немає якоїсь 
мети поза цим циклом. Яка мета може бути поза цим циклом? Тобто, в цей 
цикл я вже вклав, так би мовити, саме біологічне відтворення роду людського 
і побачив, що то є біологічне явище, яке, по суті, йде само по собі. І воно, хо
чеш чи не хочеш, є природним явищем, воно є поза волею людини окремої, 
воно є об’єктивне. Тому, якщо воля людини має бути кудись спрямована, то, 
очевидно, треба шукати сенс життя не в межах цього біологічного ритму і в 
закономірностях біологічних, а в чомусь трошки іншому. І через те, що я ду
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же любив Україну з дитинства ще, то я поставив питання: для чого я живу на 
світі? Якийсь період я був в доволі сумному стані, тому що коли я задумався 
над цим, то побачив, що біологічне життя, власне, не має сенсу. Повторювати 
із року в рік десятиліттями той біологічний ритм не має ніякого сенсу. Тоді 
життя стало для мене доволі сумним, тому що немає його мети.

Я приїхав додому у відпустку з Азербайджану і поговорив з мамою. А 
мама були дуже розумна людина. Коли я поставив такі скептичні питання, 
тоді мама каже, що якщо так думати, то навіщо тоді жити. Якщо так сприй
мати життя, то навіщо воно взагалі, то життя. Я з тим і поїхав з відпустки. Як 
би там не було, а людський розум шукає виходу зі становища. Бо коли немає 
сенсу життя, то це шибениця або самогубство. Але того людина не спішить 
робити ніколи. Вона все ще шукає собі якогось місця в житті. Я таке місце 
почав шукати. Це все тягнулося довго. Кілька років це мене мучило, я розду
мував над всім цим. Але потім я все-таки дійшов висновку, що якщо Україна 
є в неволі, то необхідно боротися за її свободу. Якась основа такого патріоти
чного погляду в мене була давніше, так що вона не зародилася наново. Прос
то заново я це почав осмислювати. Коли я дійшов висновку, що потрібно бо
ротися, то тоді я зрозумів, що для того, щоб боротьба була більш успішною, 
необхідні знання. Я поступив в вечірню школу офіцерську і почав там учити
ся. В період навчання в цій офіцерській школі я читав багато різної літерату
ри позашкільної з психології, історії, з дипломатії, ще щось. В мене був такий 
напрямок, що для того щоб успішно боротися, потрібно знати філософію, 
політику... Одним словом, треба знати зброю ворога. Ясна річ, що тою 
зброєю була зброя ідейна, тому що я був в армії і матеріальна зброя була в 
руках, але то не є та зброя, якою можна було боротися. Отже, важливіша була 
ця ідейна підготовка.

Коли я вирішив боротися, тоді накреслив собі конкретний план. Посту
пив в комсомол (до того я не поступав), а потім поступив у партію. Потім по
ступив у Московський університет на юридичний факультет. Я знав, що 
юридичний факультет дає найкращі знання суспільної структури, держави, як 
суспільство керується, хто ним управляє, всі тонкощі суспільного життя.

Я не зразу поступив на юридичний факультет. Спочатку я хотів посту
пити в інститут міжнародних відносин. Але коли я туди пішов, я одразу по
бачив, що потрапив не туди, куди потрібно.

Там аристократія совєтська, діти секретарів обкомів партій та міністрів 
різних. Я відчув себе зразу там чужорідним тілом. А крім того, була форма
льна зачіпка. Я поступав вчитися, не маючи ще атестату зрілості. Атестат зрі
лості середня школа в Азербайджані не видала, бо там украли бланки. І я 
приїхав без атестату зрілості. Це була формальна зачіпка, щоб мене зразу 
прогнати звідти. Якби я мав атестат зрілості, я би попробував там боротися. 
На юридичний факультет мені вдалося поступити без атестата зрілості, з умо-

111



умовою, що я представлю його пізніше. Іспити в мене прийняли. Пізніше я 
представив атестат зрілості і продовжував вчитися. Є важливим те, що я по
ступав вчитися вже з метою боротися. І потім в перші роки навчання я був 
дуже активний на різній партійній, комсомольській роботі. Я собі уявляв 
майбутній шлях як такий, що треба десь буде зайняти якесь поважне місце в 
системі радянської держави або в партійних органах. А потім уже з висоти 
тої посади можна було б робити щось доброго для українського народу. Зре
штою, я думаю, що не один я такий, а дуже багато людей, хто так думали. Пі
сля п’ятдесят сьомого року я дійшов висновку, що це є хибний шлях. Немає 
гарантії, що людина, посівши якесь високе місце, потім зможе його викорис
тати. І де гарантія, що людина дійде до того високого місця?

Підштовхнула мене до цих сумнівів історія із секретарем Хмельницько
го обкому партії Бегмою. Він був одним з командирів партизанських загонів. 
А потім, після війни, у п’ятдесятих роках, виступив на захист української мо
ви. Його вигнали запросто, турнули, і все. І пішов він з обкому. Отже, якщо 
людина з таким минулим і такою посадою абсолютно нічого не змогла зро
бить, то як я міг думати, що мені щось удасться?

А з іншого боку, для того, щоб зайняти таку посаду, мусиш вислужува
тися. А в умовах українських вислужування пов’язане буде з тим, що треба 
буде проводити русифікацію, треба буде зміцнювати колгоспний лад, треба 
буде робити зло, яке робила вся система. І це тягнулося б і рік, і два, і десять, 
і, може, більше. Значну частину життя довелось би робити зло, а не добро 
українському народу в надії на те, що я би компенсував це зло якимось доб
рим ділом. А де гарантія, що не помер би на цій дорозі? Або що це зло не по
чало б руйнувати самого? Бо на всяку людину діє мікросередовище, в якому 
людина безпосередньо живе. Є, безперечно, люди виняткові, на яких середо
вище не діє, вони самі на нього діють, вони самі його формують. Але я не 
знав своїх потенційних можливостей, я виходив із загальних закономірностей 
психологічних. Середовище людину міняє. Воно могло і мене змінити. Отже, 
стаючи на шлях боротьби, я не знав, яким буде мій ідеал через п’ятнадцять -  
двадцять років. Може, я сам перероджусь? Це одне.

Друге, те, що людина може загинути в якій-небудь автомобільній катас
трофі на будь-якому кроці. І тоді те, що робив, залишиться, а те, що мав в го
лові, згине разом з тобою. Об’єктивізується людина в тому, що вона зробила, 
а не в тому, що вона думала.

Я почав роздумувати, що таке людина, в чому наша суть людська: в то
му, що ми думаємо, чи в тому, що ми робимо?

Це надзвичайно важлива етична проблема. На кожному кроці ви бачите: 
людина добра в душі, лагідна і так далі, а вона не робить добро через то, що 
їй не вистачає рішучості або якоїсь послідовності, або просто лінується. Інша 
людина по природі зла, але вона в собі те зло тамує і з якихось, може, навіть
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недобрих міркувань, скажімо, з міркувань прославитися, вона включається і 
робить масу добра. Так що таке людина? Те, що вона всередині, чи те, що во
на назовні?

Для психолога чи для художника важливий внутрішній стан людини, 
щоб показати динаміку душі. Але для політики і для суспільних процесів ва
жлива людина назовні. Що вона дає назовні —  така вона є. І тому, якщо лю
дина внутрішньо зла з метою прославитися, день і ніч не спить і робить доб
ро для людини, то ми повинні сказати, що вона добра людина. Одним словом, 
роздуми над цим привели мене до думки, що важливо не те, що я думаю, а те, 
що я буду робити. І тому моя боротьба починається не від того моменту, коли 
я обійму посаду секретаря обкому партії і почну захищати українську мову. 
Моя боротьба починається з першого кроку в реальному житті. Якщо я ви
ступаю за зміцнення тоталітарної системи, то вже роблю зло. А тоталітарна 
система спрямована проти України. Отже, моя сама присутність в цій систе
мі, скажімо, в обкомі чи райкомі партії, вже є зло, бо я, як одиниця, складаю 
той великий механізм, який в цілому спрямований на знищення української 
нації. Я становлю той гвинтик, без якого ця машина не працювала би. Треба 
робити так, щоб не шкодувати за тим, що ти зробив. Кожен день повинен бу
ти морально виправданий. Це перемінило всю мою стратегію.

Замість того, щоб вислужуватись, я пішов іншим шляхом —  шляхом 
підготовки до підпільної боротьби. В цих роздумах мені допомогла якоюсь 
мірою історія. Історія Хмельницького, історія Мазепи. Я не знаю докладно 
історії Мазепи. Але так, як я її знаю, то мені здавалося, що він йшов тим шля
хом, яким я хотів іти раніше. Він присипляв пильність Петра для того, щоб в 
тилу готувати відрив України від Росії. Але для того, щоб приспати пильність 
Петра, він змушений був робити зло для України. Але так довго був він у цій 
ролі, так з нею зжився, що коли настав сімсот дев’ятий рік, то він не зміг 
реалізувати цієї ідеї так, як треба, хоча можливості були. І він залишився в 
нашій історії суперечливою особою.

І доля Хмельницького теж дуже повчальна. Він хотів розірвати союз з 
Москвою, готувався розірвати, але російська агентура його отруїла, і він не 
зміг переробити те, що сам зробив. Одним словом, роби так, щоб не треба 
було жаліти за зробленим.

Я перестав брати участь в громадській діяльності на юридичному факу
льтеті, почав більше читати різної літератури. Почав готуватися до підпільної 
боротьби.

Після п’ятдесят шостого року в Москві з ’явилася різноманітна літерату
ра, яка раніше була під забороною. Я читав, наскільки дозволяв час. Читав 
матеріали українських політичних партій кінця XIX -  початку XX століття. Я 
побачив, що наші партії на Україні хоч були соціалістичні, але були власне 
українські патріотичні партії, і ніякі не націоналістичні. Тому звинувачення
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їх в націоналізмі абсолютно безпідставні. І це підірвало авторитет тої науки 
геть у моїх очах. Я перестав їй вірити зовсім.

Ще з дитинства я прийшов до думки, що не треба дуже багато читати 
сучасних авторів, бо кожен з нас має очі власні. Чому я повинен те, що зараз 
відбувається, сприймати через очі автора? Інша річ те, що було або якісь фа
нтазії. А якщо мова йде про сучасне, то чому автор має для мене бути більш 
авторитетним, ніж мій власний зір?

З п’ятдесят сьомого року я почав готуватися до підпільної боротьби і 
зробив перші виписки для майбутньої програми. В п’ятдесят восьмому році я 
закінчив факультет і добився направлення в Західну Україну. Стояла пробле
ма, як попасти на Україну, тому що десь в той час зробили вузи республікан
ськими. Московський університет був університетом РРФСР, і він уже не на
правляв спеціалістів на Україну. Я поїхав у Львівський обком партії і домо
вився, що він зробить виклик на державну комісію по розподілу спеціалістів. 
Вони погодилися, бо їм потрібні були молоді спеціалісти, та ще й з московсь
кою освітою.

Я, правда, перед тим думав, куди мені їхати краще, чи на Східну Украї
ну, чи на Західну, як я хотів засновувати підпільну організацію і займатися 
піднесенням національної свідомості, підшукуванням борців за свободу 
України. Куди їхати? Підносити свідомість треба там, де її нема. Значить, на 
Східній Україні. Але це могло б зайняти дуже багато часу. Я вирішив їхати в 
Західну, де свідомість вже була і легше було знайти людей для організації. Я 
поїхав в Західну Україну.

Спрямували мене до Радехівського райкому партії на посаду штатного 
пропагандиста.

Робота була добра, бо я багато їздив по селах, вивчав життя людей, ду
же цікавився слідами боротьби, що тільки тепер закінчилася. В самому Раде- 
хові в п’ятдесят четвертому році був останній бій, і ще свіжі зовсім були мо
гили. А по селах було дуже багато людей, які ще свіжо все це пам’ятали. Роз
повідали дуже багато про масштаби, про те, як боротьба точилася. Скажімо, 
село Корчів сформувало курінь цілий. Це велике село, і майже з кожної хати 
пішов хтось у повстанці. Та й із сусідніх сіл також. Тобто весь народ пішов в 
рух, весь народ боровся за самостійну Україну проти окупації. Були окремі, 
які уникали від цього, але таких було мало. Весь народ підтримував, і майже 
з кожної хати хтось пішов. Розповідали конкретно, як що діялося. Розповідав 
в райкомі партії такий Павловський, який колись був секретарем райкому 
партії і наказав артилерійському полку розстріляти ціле село, бо це село на
зивав бандерівським. Артилерію поставили, і артилерійський полк розстріляв 
ціле село. Біля Радехова кілометрів за п’ятнадцять був знищений хутір повні
стю. Ще сліди від хат видно було. Одним словом, це вражаюча картина.
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На весь світ говорили про Треблінку, про німецькі концтабори, про 
знищення сіл у Польщі, там кілька сіл було знищено. А тут суцільне нищен
ня, і ніхто нічого не говорить. Ніби так і треба.

Перебування в Західній Україні показало мені, наскільки той рух був 
широкий, наскільки він був всенародний. І який він благородний був, тому 
що люди не захищали якісь свої класові інтереси, а йшли за самостійну Укра
їну, бо розуміли, що тільки своя держава могла гарантувати нормальні умови 
життя і високий достаток.

В Радехові я знайшов людей. З Віруном спочатку договорився. Вірун 
працював у райкомі партії також. Потім з села Павлів був Луцьків Василь, 
завклубом працював, потім завфермою. Коли кілька людей у Радехівському 
районі я знайшов, то вирішив переселитися в інший район, щоб там продов
жувати, а тут вже залишити цей осередок.

Я добився переходу в Глинянський район. Перейшов з райкому партії в 
адвокатуру. Трохи райкомівська робота мене зв’язувала і трохи було мораль
но важко. Сидиш у тому райкомі, де обговорюються питання боротьби з під
піллям, з повстанцями. А тоді після реабілітації багато людей поверталося з 
Сибіру, з Казахстану. Ці проблеми виникали на тому райкомі партії. Кагебіс- 
ти доповідали про ці приїзди, як люди зустрічали, планувалися заходи проти. 
Морально було важко. Я не хотів сидіти в тій атмосфері. Я перейшов в адво
катуру.

Почав я згадувати тих людей, які були зі мною в армії, з якими говорили 
про самостійну Україну, які мені щось розповідали, яким я щось розповідав. 
Треба було з цими людьми заново познайомитися і поговорити з тим, щоб по 
можливості зійтися і продовжувати боротьбу. Мені доводилось їздити і в 
Тернопільську, і в Рівненську області. Я шукав там людей.

В шістдесят першому році на наш слід напало КГБ, навіть в шістдеся
тому. В шістдесят першому нас арештували.

Сталося так, що Степан Вірун мав знайомого з Горохівського району 
Волинської області, Ващука. Вони юнаками допомагали в чомусь повстан
цям, чи просто з симпатією ставилися. Одним словом, раніше вони дихали 
тим самим.

П ’ять років Степан не бачив того Ващука. Степан Вірун за цей період 
став на шлях боротьби з існуючим ладом. Він не врахував, що в того чоловіка 
могла відбутися інша еволюція за тих п’ять років. Він став прислужником і 
захотів собі побудувати кар’єру в межах цієї системи, яка існує. Вірун його 
десь знайшов і дав програму. Програму я вже надрукував. Ващук не хоче 
брати ту програму. На перший раз не взяв Ващук програму. Поїхав у Львів, 
зайшов до КГБ, розповів. І ті сказали: їдь, візьми програму. На другий раз він 
приїжджає, і Степан Вірун дає йому програму.
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З того часу почалося слідкування за квартирою Віруна. А я приїжджав 
до нього в гості на сьоме листопада шістдесятого року. А тоді вже за нами 
слідкували. Вони ще не знали, з якої причини я до нього приїхав, але вже мо
гли здогадуватися.

А коли Степан поїхав у Харків, за ним уже слідкували. Але вони не ду
же спішили. Сьомого листопада шістдесятого року ми провели перші збори у 
Львові на квартирі Кандиби.

І був цей Ващук. На тих зборах ми постановили, що треба змінити про
граму, тому що та програма була дуже гостра і далекосяжна. Доцільніше бу
ло програму обмежити меншим періодом і тим самим уникнути великого за
гострення, зосередивши увагу на першій частині.

Фактично, програма складалася з двох частин. Перша —  боротьба за 
демократизацію загалом. Друга частина —  це вже постановка питання про 
вихід України зі складу Союзу на підставі статті сімнадцятої Конституції.

Збори доручили мені переробити цю програму. А ту мали спалити. Я 
написав другу програму, назвав її «Нотатки». А перша називалася «Програма 
української робітничо-селянської спілки». Але справа в тому, що ніхто не 
спалив цю першу програму. Але, незважаючи на свою гострість, вона була 
досить приваблива. 1 її ніхто не спалив, тому, коли нас арештували, то увесь 
суд пішов не за «Нотатками», які вже мали би бути узаконені нашими збора
ми, як програма, а за тим попереднім документом.

Арештували в шістдесят першому році в січні місяці. Судили сім чоло
вік. Можна було, безперечно, більше арештувати.

Зі Східної України вони не хотіли судилище влаштовувати, хоча там з 
таким самим успіхом можна було б арештувати мого двоюрідного брата, рід
ного брата, ще одного знайомого. Але там вони зробили так: якщо тільки сам 
прочитав —  вони не арештовували, якщо прочитав і дав читати —  арештову
вали. Якщо йти за таким принципом, то треба було ще кілька чоловік ареш
тувати. Але вони не хотіли робити більше і зупинилися на тому, що в Гали
чині арештували сім чоловік. Арештували зразу п’ять: мене, Кандибу, Любо- 
вича... Кіпиша і Боровицького арештували трохи згодом.

Слідство тягнулося не так довго, тому що матеріалів мало було. Не було 
багато що досліджувати. В слідстві по-різному люди повелися. Луцьків із 
Павліва Радехівського району перелякався. Вони його налякали і тим переля
ком примусили його писати все те, що вони захотіли. Він мав програму, за
ховав її в борошно. Ніхто б її там не знайшов, можливо, але він сам розказав.

Вони зробили експеримент. Побачили, що він боїться. А тоді робили 
так: відчиняють сусідні двері, а там чоловік кричить не своїм голосом. І гово
рять: «Ти, що, хочеш, щоб і тобі так було?»

Він перелякався і почав говорити. Говорив те все, що вони вимагали. 
Видумали структуру якихось п’ятірок. Знаєте, як то буває: керівник знає

116



п’ять чоловік, кожен з них знає ще п’ять чоловік. Про такі речі в нас ще мови 
не було, бо не було в нас ще стільки людей, щоб таку структуру розробляти. 
Він показував, що мова йшла ось так, і так мала бути організована структура 
організації. Приписали цілком протилежні слова до того, що реально говори
лося.

Скажімо, ми виступали проти зброї, і я це кілька разів підкреслював, 
спеціально. Він приїжджав до мене раніше з Глинян, і я говорив з ним. Якось 
він каже, що, може, треба почати нам агітацію серед військових. Я кажу, що 
можна проводити.

—  А щодо армії?
Щодо армії... Ні в якому разі нам не потрібна ніяка зброя, тому що тіль

ки що закінчилася боротьба. Якби навіть нам вдалося полк виставити, це за
кінчиться нічим. Це повний абсурд. Полк розіб’ють, і все в порядку. Отже, 
нема сенсу. Я категорично був проти того. Він потім написав, що ми обгово
рювали проблему армії і застосування зброї. Він, правда, не все знав, але на 
зустрічі тій був і знав, що нас було п’ять чоловік на тій зустрічі. Потім він дав 
згоду на співпрацю з КГБ, і його перекидали на інші групи. Тому що нас 
арештували в січні місяці, а десь влітку шістдесят першого року арештували 
Український національний комітет. Судили двадцять чоловік, чотирьох при
судили до розстрілу і двох розстріляли. Верховний суд двом замінив розстріл 
па п’ятнадцять років, а двох розстріляли —  Грицину і Коваля. Так ось цей 
самий Луцьків, ставши агентом у КГБ, виконував таку роль: його садили до 
тої групи, щоб він там підслуховував, ставив запитання провокаційні. Це за
писувалося, потім на підставі записів складався протокол, і Луцьків ці прото
коли підписував. Так воно було. І він посварився в камері із Гурним Богда
ном, це один з тих чотирьох, що були засуджені до розстрілу. Він посварився 
з ним із-за якоїсь ложки чи вінегрету і почав на нього вигадувати щось. Так 
збільшив його вину, і суд присудив його також до розстрілу. Правда, потім 
розстріл був замінений на п ’ятнадцять років. Підсаджували вони нам всім 
теж тих агентів. Це традиційний їхній спосіб.

Судив нас обласний суд. Голова обласного суду Руди к був головуючим. 
Два засідателі. Звинувачував прокурор області Тименко. Справа була дуже 
гучна, бо із нас, сімох чоловік, кілька юристів було, агроном з обласного 
управління. Все це створювало незвичність нашої організації. Кілька чоловік 
було членами партії. Ми відрізнялися від посередніх організацій, і тому нашу 
справу взяли в руки найвищі юридичні начальники по області. І вони прису
дили мене до розстрілу, Кандибі дали п’ятнадцять років, Віруну дванадцять, 
а чотирьом іншим —  по десять років. Потім Верховний суд України замінив 
мені смертну кару на п’ятнадцять років, а Кіпишу і Боровицькому замість де
сятьох дали по сім років, як за агітацію і пропаганду.

Як цей вирок, коли його оголосили, на вас подіяв?
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Звичайно, вирок подіяв, як би його сказати? То є серйозна річ. Все мог
ло бути.

Ці місяці до заміни ви прожили, чекаючи виконання цього 
вироку?

Чекав вироку. Правда, я знаходився на двох нитках, тому що мені виніс 
смертну кару обласний суд, а є ще верховний суд, касаційна інстанція. І за 
правилами, які тоді існували, всяку смертну кару обов’язково пропускали че
рез Президію на предмет помилування.

Завжди, коли людину засуджували до розстрілу, то подавали на поми
лування в Президію. В політичних справах, принаймні. Очевидно, так буває 
завжди і в кримінальних справах, але то мене менше цікавило. Можлива була 
заміна вироку через скасування вироку Верховним судом, а потім через замі
ну. Це дві нитки, на яких я ще висів. Мені замінив вирок Верховний суд в по
рядку касації.

Звичайно, це річ серйозна. І в цей період, коли я сидів, робили такі екс
перименти: під дверима заряджають автомат або перекидають в ящику пат
рони. Людина, яка служила в армії, знає звук набоїв дуже добре, і це не мож
на сплутати з чимось іншим. Таке от спеціально робилося.

Коли я прийшов після суду, як винесли вирок, я ліг і заснув зразу. І спав 
я, мабуть, годин дванадцять. Я так ніколи довго не спав, я завжди спав сім з 
половиною -  вісім годин. За цей час мені приснився сон, який, я так витлу
мачив, означає, що я залишуся в живих.

Пам ’ятаєте той сон?
Я пригадую той сон. Я той сон пам’ятаю. Було таке. У Глинянах вулиця, 

на якій я жив, відходила від центральної вулиці трошки так вниз. Недалеко, 
метрів за сто в сторону, був новий будинок двохповерховий, там я жив. Отже, 
як із нього виходиш на цю центральну дорогу, то направо був культмаг, налі
во якийсь продовольчий магазин. Але мені сниться, що наліво церква. Я за
ходжу в цю церкву не з вулиці, а так ззаду, з подвір’я. І в цій церкві велика 
площа. Самого іконостасу немає. А по боках стоять, як у музеї, обладунки 
лицарів. В одному, в другому... А наверху був балкончик. Я йду на середину. 
І я знаю, що я маю зараз повернутися. І якщо я тільки здрейфлю, мене застрі
лять з балкона, бо там є озброєні. Якщо в мене хватить сили волі пройти рів
но, повернути і, не приспішуючи ніскільки, ступити перший крок за двері і 
вже вийти, то вони мене не застрілять. Під тими всіма дулами я виходжу. Ні
скільки не прискоривши крок, вийшов за ріг, який вже захищав мене. Опус
тився, вийшов на вулицю і заходжу в той культмаг через вулицю.

У культмазі ліворуч тільки стелаж, там різні товари лежали. А прямо 
якісь навалені стільці, двері розчинені в комірчину, а потім далі знову другі 
двері і вихід в якийсь сад і на Дніпро. Я зайшов в цей культмаг. Продавщиці 
немає. Стільців навалено справа і зліва. Прохід невеличкий є. Але тут, спра

118



ва, сидить жінка. І вона така сумна-сумна. Я йду, на неї подивився і нічого не 
сказав. Безмежний сум в її очах. Я собі прямо пішов крізь ті стільці, вийшов 
через задні двері, і там ніби не сад уже, а Дніпро. Так як біля пам’ятника Ва- 
тутіну, там внизу. Я дивлюся —  далекий такий берег той лівий. Потім я вже 
раптом на баржі якійсь на Дніпрі. Дивлюся, а справа стіна, на якій відмічають 
рівень води кожного разу. Та стіна така велика, ніби на пів Дніпра, протягну
лася. Звище трохи десь із Десни пливе цей корабель, якийсь човен. Я по ньо
му пройшов до корми, потім назад повернувся до середини, сів на борт, і 
опустив ноги в воду. А вода така світло-синя, але холодна-холодна! Просто 
страшенно холодна. Я витягнув ноги, думаю, може, ноги... І руками ще по
пробував. Також холодна-холодна. Я глянув вперед вниз по Дніпру, куди 
пливе цей човен, і зліва якийсь ніби острів, а ця стіна закриває далі хід. Течії 
далі не видно мені. Тільки так трошки видно.

І я коли прокинувся, то зрозумів, що мені показано частину мого шляху. 
Річка —  це є дорога, це є життя. Мені показано частину мого життя. Воно 
буде дуже холодне, але воно не закінчене ще. Дуже холодне, холодне- 
холодне, але не закінчене.

Коли я прокинувся, однаково сумніви залишилися якісь, тому що хто 
його знає. Ніколи чоловік не може бути зовсім упевнений в тому, що навіть 
може зрозуміти однозначно. А тоді я згадав, що колись ще в час війни десь 
мені мама ворожила і сказали так: якщо не помреш в тридцять три -  тридцять 
чотири роки, то житимеш до сімдесяти трьох років. А мені цікаво було, як же 
гак, тридцять три -  тридцять чотири роки? Це ж неможливо. Або так, або так. 
Я тоді почав рахувати. І виявляється, що в мене якраз так і є. Я народжений 
двадцять восьмого року, а за документами двадцять сьомого. І виходить три
дцять три -  тридцять чотири роки. Значить, якщо не тепер, то житиму до сім
десяти трьох років. Стоїть питання «якщо?» Цей сон мені показував, як буде 
розв’язане те «якщо».

А ви двадцять восьмого року?
То так вийшло, що документи ті погоріли десь під час війни. Мене взя

ли разом з двадцять восьмим роком. А пізніше переписали на двадцять сьо
мий рік, і так пішло, тому що двадцять сьомий рік тоді взагалі не мобілізову- 
вали. Так що я припускав, що, може, залишуся. Але то таке... Було шкода чо
го? Було шкода, що так багато я думав, так багато планів склав, і ось, може, 
тепер усе те перерватися.

Розумієте, коли людина заглядає в потойбіч, то вона бачить великий те
мно-синій простір. Темно-темно-синій простір. І тоді все відсувається назад. 
Все. І дружина, і мама, і брат, і сестра, і батько. Виокремлюється оте своє ін
дивідуальне «я». І якщо людина має душу, то душа ця складається з духу. І 
той дух не кінчається людським тілом, а він знаходиться у співвідношенні з 
тим заземним темно-синім простором. Щось таке, якесь не магнітне поле, не
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якийсь ефір, через який передаються радіохвилі, а якась така сфера нашої 
думки, чи інтелекту, чи щось таке. Великий Дух, з яким ми зв’язані. Ми туди 
випромінюємо щось, і він на нас щось випромінює. І отам очищена від люди
ни індивідуальність, і перед тим все якось блідне і стає мало важливим. Але 
важливим залишається те, що ти хотів щось, якась ідея. Вона може обірвати
ся. І залишиться вона нездійсненою. І коли хтось візьметься, щоб її продов
жувати? А сама ідея від того втрачає, бо вона втрачає носія тої ідеї, який міг 
би матеріалізувати ту ідею.

Те, що ви говорите, просто фантастично. Мені здаєть
ся, що Василь Семенович Стус те саме колись пережи
вав. Це переживання темно-синього простору, як ви ка
жете, було реальним, а не просто якимось, скажімо, ін
телектуальніш.

Знаєте, ніби сам перетворюєшся у той згусток інтелектуальної матерії, а 
не тілесної. Відбувається якесь, розумієте, відокремлення самого тіла від тої 
душі. І самого тіла не відчуваєш. Починаєш себе відчувати на грані отого... 
Ти десь є, але ти не є тілесно, ти є духовно, ти є якась субстанція духовна. І 
ота позаземна, потойбічна субстанція духовна. Там установлюються взаєми
ни, там встановлюється контакт. І тому там становиться жалко, що, власне, 
не реалізована та надія.

Я вас недаремно про це спитав. Мені здається, що щось 
подібне потім Василь Семенович пережив. В нього один 
був такий момент в житті, коли він теж вийшов за 
межі свого фізичного існування і перейшов в простір чи
стого духу. Власне, тільки ви розповіли про переживання 
цього переходу.

Розумієте, гострота його в тому, що він чоловік молодий і що дуже ба
гато собі планував, і був впевнений, що це має бути реалізоване. З часом, з 
віком, приходить трошки інше розуміння, яке притуплює оте індивідуальне 
відчуття. З часом приходить розуміння того, що ми є малюсінька крапелька в 
космосі. І що ми народжені, якщо нам даний розум, для того, щоб творити ці 
ідеї, які є надіями нашими. І що це є функція людини. І що не можна надіяти
ся, що вони будуть реалізовані. Бо те, що реалізовується, це реалізовується 
щось більше. Реалізовується та космічна або позаземна ідея. І ми її носіями є 
на землі. Але ніхто із нас не унікальний в тому плані. І тому в принципі наш 
земний подвиг є дуже малим фактичним вкладом чи часточкою в тому зага
льному. І тому гибель однієї людини не є: трагедією ніякою. Для неї так. Але 
в цілому нічого страшного. І тому зменшується гострота того, що я чогось не 
зробив. Нема шкоди, що я не зробив. Але то приходить на інших етапах жит
тя. Коли повторюється подібна ситуація зі смертю, але на іншому етапі, коли
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вже багато позаду, коли багато що усвідомлено, тоді все простіше здається і 
нема такої гостроти.

Після того як вам було замінено вирок, ви потрапили зра
зу в Мордовію?

Після того як замінили вирок, мене відправили в Мордовію, у Сосновку. 
То від Потьми кілометрів п ’ятдесят в ліс. То станція Потьма. Я приїхав два
дцятого жовтня шістдесят першого року в той табір. Табір той великий. Було 
гам приблизно тисяча вісімсот душ. Раніше я поки ще не знав, думав, що 
в’язні —  це тимчасове явище, значить, табір також тимчасове явище. Бо від
повідно до комуністичної ідеології, злочинство є явище тимчасове, воно має 
зникнути, і його не повинно бути. І було в нас виховане уявлення, що все, що 
зв’язане з тою системою, то це все тимчасове. Що воно поки що є, але скоро 
його не буде у зв’язку з розвитком суспільства. І тут замість тої тимчасовості 
я побачив все капітальне. Цехи зроблені з цегли. Деякі зроблені не з цегли, а 
з дерева, але теж капітально. Електростанція є своя, залізниця проведена в 
юну. Все це так зроблено, що воно давно існує і ще дуже довго зможе існува
ти. Така стабільність, капітальність на мене дуже вплинула в тому плані, що 
стало зрозуміло, що ця система існує завжди з в ’язнями, і мабуть, вона так і 
буде існувати з в’язнями. В зоні зустріли мене дуже добре, тому що прийшли 
українці. Знайомі знайшлися, з якими я був суджений, частина наших підпі
льників. Мене трохи задержали, тому раніше в зону приїхали кілька чоловік, 
які не були присуджені до розстрілу. Вони розповіли вже про нашу групу, і 
люди більш-менш уявляли. Коли я приїхав, до мене підійшли, почали знайо
митися, розказувати. Помогли мені влаштуватися, матрац набити стружками, 
знайти місце. Одним словом, такі побутові речі.

В тому таборі були різні люди. Там були люди суджені в основному пі
сля війни. Все-таки це шістдесят перший рік. Сама та зона існувала з 
дев’ятсот п’ятнадцятого року. В дев’ятсот п ’ятнадцятому році царський уряд 
зробив зону для австрійських військовополонених. А пізніше більшовики пе
ретворили її в зону для контрреволюціонерів. Склад в’язнів мінявся, але 
в’язні були постійно.

В ’язні були, як правило, політичні?
Як правило політичні. Був період, що вони були змішані, але в основ

ному були політичні. Політичні які: там сиділи куркулі, там сиділи віруючі 
люди. Ці зони в цілому по Мордовії розподілялися.. Був період, що була від
ведена ціла зона для релігійних людей, священиків, монахів і так далі. Але 
був період, що мішалося все докупи. Різні періоди були. Так чи сяк, але це 
були політичні в ’язні в основному. З тисячі восьмисот було близько полови
ни українців. Частково ті, що були в коаліції, повстанці були. Небагато було 
таких, що сиділи за різні організації націоналістичні або демократичні зі Схі
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дної України. Таких менше. Абсолютна більшість були повстанці з Західної 
України. З поліції було багато людей.

Сиділо багато латишів, литовців, естонців. Також в основному за націо
нально-визвольний рух. З поліції там небагато було. Було багато власовців. 
Серед власовців було трохи українців, але зовсім небагато. В основному це 
росіяни. Такий був контингент. Я, коли познайомився з цим контингентом, то 
виділив кілька таких категорій цікавих, якими я почав цікавитися глибше. Це 
повстанці наші з різних областей і з Прибалтики. З Білорусії було також тро
хи повстанців, які боролися за самостійність Білорусії, але зовсім небагато 
було.

Це темна сторінка для багатьох. Ніхто не знає, що і в 
Білорусії був такий рух.

Був. В основному в Західній Білорусії, але був.
Отже, я зайнявся вивченням національно-визвольного руху на Україні 

за свідченнями цих учасників. Тут була можливість поговорити.
Інформація була до моїх послуг, і я почав розпитувати з тим, щоб порі

внювати, як було в різних областях, і вивчати склад цього руху. Що це за лю
ди були? Чи це заможні люди були, чи бідні, чи це були куркулі, чи прості 
люди, це були якісь промисловці, чи інтелігенція? Що це були за люди за со
ціальним складом? Я вивчав це. І побачив, що абсолютна більшість —  це 
прості селяни. Трохи було інтелігенції, робітництва майже не було.

Коли я поговорив з представниками всіх областей, то така картина ви
явилася. Мало того, в Прибалтиці така ж сама картина. Тоді стало абсолютно 
ясно, що теза про те, що рух в Західній Україні був класовий, відпала абсо
лютно. Тут класового мотиву немає. Навіть, я б сказав, навпаки. Самі учас
ники цього руху були якоюсь мірою\трошки незадоволені, тому що більша 
частина інтелігенції з Західної України, коли більшовики наближалися, виї
хала за кордон. Мали можливість і виїхали. І багатші люди також. Хтось із 
них пішов у підпілля, але більше виїхало за кордон. Вони брали участь, поки 
більшовики були далекувато. Коли армія радянська наблизилася, то частина 
таких людей відійшла на Захід. В результаті рух став чисто народним рухом, 
націоналістичним в чистому вигляді. Момент класовий, шо нібито хтось був 
куркуль або дуже багатий, і щоб не націоналізували його майно, то він ішов у 
рух, відпав. Якщо така людина була, то вона просто виїхала на захід.

Отже, це було спростування на багатьох фактах комуністичної тези про 
те, що рух у Західній Україні був рухом заможних людей. Таке знайомство 
мені було дуже цікаве. Я просто вважав, що мені дуже пощастило, тому що 
так вивчити рух в інших умовах не можна було. Чи я би жив у Львівській, чи 
в іншій області, я би дуже рідко міг зустріти людину, яка брала участь в тому 
русі. Були люди, які збоку бачили і, безперечно, багато знади. А тут прямі 
учасники з різних областей. Різні методи боротьби можна було вивчити,
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ідейні настанови, як вони уявляли собі політичну обстановку і ситуацію. По
тім сама тактика боротьби. Було там чимало людей дуже відповідальних. Від 
сорок сьомого року, коли була скасована смертна кара, попадали в зону вже 
люди дуже освічені і провідні. Може, освіта в них була не дуже висока, але 
доволі розвинуті, дуже розвинуті люди, які були на відповідальних посадах і 
їх не розстріляли. Ці люди були дуже цікаві, вони проводили в таборах підго
товку серед молоді, допомагали їм навчатися, піднімати їх рівень. А для мене 
вони були дуже цікавими людьми з точки зору вивчення ідеології і визначен
ня тактики.

Справа в тому, що основною настановою було довгий час те, що по
чнуть війну американці, Захід проти Радянського Союзу, і тоді треба бути го
товими, щоб поновити боротьбу за самостійність України. З такого розуміння 
політики тактика була такою: не вступати в бої, економити сили. В бій всту
пати тільки тоді, коли вже немає виходу для самооборони. А так не шукати 
бою, не нав’язувати його. Така політика існувала до сорок сьомого року. Во
на мала надзвичайно поганий психологічний наслідок. Люди із борців пере
творювалися в зайців. Замість шукати ворога і його вбивати, люди ховалися 
від ворога. А це дуже погано. Бойовий дух, розумієте, в наступі. А коли люди 
починають уникати ворога, то вони виховують уже не бійця, а зайця. Так що 
це була дуже погана настанова. Я тоді, думаючи над цим, зважив, що лінія на 
економію сил є в принципі помилкова. Хай би вони гинули в боротьбі. Вони 
би в активній боротьбі гинули. І в умовах, коли вони обороняють, захищають 
свою націю, воюють проти окупантів, які прийшли здалека, вони знають міс
цевість, їх населення все підтримує. Вони могли б завдати окупантові стра
шенно великих втрат. А вони цього не завдали, бо вони уникали сутичок з 
ворогом. Це неправильна лінія. І скільки можна зберігати? Якщо б мова йшла 
про збереження сил протягом місяця чи півроку, то це ще можна виправдати. 
За короткий час не буде така психологічна ерозія. Але коли довго, то це аж 
ніяк не виправдано, бо воно вело до зникнення самого руху. В сорок сьомому 
році, коли стало ясно, що Захід не почне війну, тоді відбулася реорганізація 
всього підпілля, його організували на новій основі. Врахували методи боро
тьби більшовиків проти підпілля, розпустили великі загони, їх децентралізу
вали. Частину людей відпустили, кого можна було відпустити, частину від
правили на східноукраїнські землі, щоб там поселилися. Залишилися ті, хто 
вже боровся до кінця. І тому цей рух близько сорок сьомого року набув ніби 
нового імпульсу і нового характеру. Треба сказати, що дуже вдала була ця 
перебудова, і тому протривав він до п’ятдесят шостого року. Дев’ять років у 
таких умовах, при такому ворогові, як ЦК і вся тоталітарна система без зов
нішньої допомоги. Ніякої не було допомоги, зовсім не було, навіть медика
ментами. Щоб протривати дев’ять років, потрібна була надзвичайна стійкість 
і відданість людей.
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Одним словом, я вивчав рух у Прибалтиці і на Україні. І пролетіли мені 
п’ять років перших так блискавично, що я і незчувся, як вони проскочили.

Читав літературу. Вперше там я дістав можливість, бо раніше часу не 
було, а перед тим літератури. А тут історичну літературу деяку можна було 
дістати, прочитав дещо. Все це збагачувало, так би мовити, світогляд і давало 
можливість ширше дивитися на ті проблеми, які стоять перед Україною.

Приблизно до шістдесят шостого року я стояв на тій лінії, що необхідно 
підготовлювати людей в зоні, і якщо вони попали в зону стрільцями, то по
винні вийти із зони командирами, сотниками. Та за ці п’ять років я дійшов 
висновку, що то марна робота, то нічого не дає. То малопродуктивна робота і 
то не те. Людина, якщо має якусь настанову, то в основному її не міняє. І рі
вень світогляду людини визначає її внутрішнє прагнення і бажання. Отже, 
якщо він народжений стрільцем, то може бути, що він стане сотником, але 
таких людей мало. Це значить, що він за природою своєю вищий, ніж стрі
лець, але життя не дало йому можливості розгорнутися.

Але для цього, принаймні, потрібне це прагнення, про яке 
ви кажете, щоб воно собі шукало простору для розгор
тання.

Так. А якщо воно не шукає, то з нього нічого не можна зробити. І тоді я 
десь в кінці п’ятого року перемінив тактику. Я почав більшу увагу звертати 
на організаційну сторону і на майбутню боротьбу. Не на виховання всіх і вся, 
а на добір людей для певної мети, для конкретної роботи. Це трохи змінило 
мою зовнішню поведінку, тому що я спочатку мав на увазі одне, а потім тро
хи інше. Якби не було в шістдесят шостому році приходу нових людей, то, 
можливо, назовні могло би виглядати, що я став вести себе помірковано, 
стримано і краще. Але приходить шістдесят шостий рік, привозять нову ге
нерацію. Ці люди привезли знайомство з українською інтелігенцією і зв’язки 
з демократичним світом. Той світ уже почав цікавитися становищем прав 
людини в Радянському Союзі і взагалі становищем на Україні. Тобто було 
кому прийняти інформацію.

Якщо можна, кілька слів про цю молоду генерацію, як ви 
кажете. Що це були за люди, якого типу?

В шістдесят п’ятому році в серпні місяці арештували в Києві, і не тільки 
в Києві, а в багатьох містах України інтелігенцію. Це Михайло Масютко, Ва
лентин Мороз, Михайло Горинь, Богдан Горинь і багато інших.

Тоді Іван Світличний був заарештований, але його швид
ко випустили.

Так. Світличного потім випустили.
В Тернополі тоді Ґерета був заарештований.
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Так, Ґерета. Русин в Києві був заарештований, Макаренко... Багато лю
дей. Судили їх тоді сімнадцять чи що чоловік. В Луцьку, у Львові, в Києві.

Цих людей арештовували за вірші, за статті, за самвидав. За український 
самвидав. Цей арешт відрізнявся від попередніх тим, що вони частину взяли 
людей, а частину залишили. Причому, можна сказати, людей першої величи
ни вони залишили. Вони не заарештували ні Світличного, ні Драча, ні Дзюбу,
—  тих трьох Іванів. Сверстюка вони не арештували. А це були люди, які тоді 
стояли на вершині тої української просвітянської когорти. Треба сказати, що 
першим серед них був Василь Симоненко. Але той помер у шістдесят тре
тьому році, і його арештувати не могли.

Ця інтелігенція піднімала питання про мову, про культуру і так далі. 
Про самостійність вони не піднімали ще, але відчувалося, куди воно хилить
ся, і тому їм не дали жити, а вирішили арештувати.

Це патріотично свідома інтелігенція. І вони привезли в табір ту інтелі
гентність свою, високий інтелект і усвідомлення правоти своєї справи. Вони 
підтримували зв’язки із Заходом, з демократичними силами і не приховували 
цього. А це був виклик тоталітарній системі, яка привчила, щоб кожний гро
мадянин не тільки боявся поговорити з іноземцями, а взагалі відмовлявся від 
своїх родичів, які живуть десь в іншій країні. Це був виклик, це був відповід
ний крок. Вони привезли це в табір.

Вже на цей час десь із шістдесят третього, шістдесят четвертого, шіст
десят п’ятого року вже більш-менш потіснішали зв’язки між Заходом і Ра
дянським Союзом. Приїжджали люди на Україну з еміграції, привозили жур
нали «Сучасність», інші привозили. Ці журнали частенько з ’являлися, та ін
телігенція читала. А статті, вірші, які писала ця інтелігенція, попадали на За
хід, і там їх почали друкувати. Це мало надзвичайно велике значення. Справа 
в тому, що еміграція українська від сорок п’ятого року до шістдесятих років 
знала тільки одну інформацію з Радянського Союзу: що тут все добре, що тут 
все гарно, люди будують комунізм, всі задоволені, Україна процвітає. Повна 
дезінформація. 1 вони там протягом десятиліть слухали одне і те ж, що Укра
їна задоволена і процвітає. 1, крім того, це підтверджувалося кожного року 
тими ансамблями українськими то у Штатах, то в Канаді, виступами пись
менників якихось, громадських діячів, які тільки й робили, що хвалили ста
новище України.

Отже, та еміграція втратила сенс життя. Вони боролися за самостійність 
України, за свободу. І тепер виявляється, що вони робили недобре діло, бо 
Україна задоволена, і нічого їй не потрібно. Вони втратили перспективу. І 
вони почувалися непотрібними, зайвими людьми. В минулому вони робили 
те, що вважали добрим, але тепер історія пішла по-другому, народ цього вже 
не хоче, що вони хотіли. Значить, вони відкинуті на обочину історії і непо
трібні. Це страшно погано впливало на всю цю еміграцію. Вона жила в стра
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шній зажурі і в сумному стані. Та їх було багато, вони трималися за свій на
род, так би мовити, чіпкістю етнографічною. То коли почала на захід попада
ти якась інформація, що Україна щось думає, що вона незадоволена тим ста
ном, який є, що там щось ворушиться. Це було ніби променем, який дав нове 
світло для тої всієї еміграції. Вона від того часу починає прислухатися і лови
ти кожне слово з України. І тоді вона почала дихати інакшим, вона почала 
пристосовуватись до того, що тут підспудно на Україні робилося. В ній 
з ’явилася надія, іскра того, що вони прожили немарно і те, за що вони боро
лися, що їх вигнало за межі України, що воно становить плюсовий фактор, а 
не мінусовий. А це виправдує їхнє життя.

А потім цей фактор починав розростатися. Коли їх арештували в шіст
десят п ’ятому році, трошки вже були встановлені ці зв ’язки, а перспектива 
була на ще ширші взаємини.

Як зустріло покоління попереднє це нове покоління в та
борі? Чи було розуміння, що це інше покоління, інший р і
вень? Чи легко ці контакти між вами зав ’язалися?

По-різному було. Зустріли їх різні люди по-різному. Частина людей че
сних, повстанців, підпільників сприйняли це дуже скептично. Мовляв, що це 
означає? Комсомольці приїхали, між собою посварилися. Це все нічого не 
означає. Ми боролися зі зброєю, і то нічого не могли зробити. А це писк ко
марів. І ще віршем. Що таке вірш? І інші говорили, що це провокація чекіст
ська. Чекісти весь час так робили. Для того щоб виловити якусь частину інте
лігенції, вони запускали туди свою людину, та людина допускала якісь гострі 
вислови. А людей, які на ті гострі вислови йшли, як мухи летять на свічку, 
арештовували і заганяли сюди. Тобто вони не бачили там того прояву націо
нального прагнення до боротьби, до самостійності. Частина так сприйняла.

Але більшість людей зрозуміла і дуже радо привітала цих людей. Вони 
побачили, що Україна в нових умовах находить інші форми, щоб продовжу
вати ту саму ідею боротьби за утвердження себе під сонцем. Таких була бі
льшість.

У таборі до того існувала система авторитетів, система, знаєте, коорди
нат. Ви розумієте, що там, де організоване таке суспільство, там утворюють
ся якісь угрупування і так далі. Ми мали якесь організоване життя. Напри
клад, побудована була система освіти. Скажімо, я знав хто в яку зміну пра
цює. З тими людьми, повстанцями, які працюють в одну зміну, я сходився, 
говорив. Перед тим, як нас пропустять на роботу, з роботи, в перерву під час 
обіду, я з ними проводив бесіди. Коли нас приводили з робочої зони в жилу 
зону, після вечері, були зустрічі знову такої категорії. В суботу і неділю інте
лігенція сходилася собі окремо і розробляли політичні проблеми вже іншого 
характеру. І так воно було врегульовано на різних рівнях. Була якась система 
такої роботи.
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Тепер, коли привезли цих людей, то ця стара система починає трансфо
рмуватися відносно тих умов. У тій попередній системі виділялись такі люди, 
які були в нас авторитетами. І що вони сказали, то ми знали, що так треба ро
бити. Як ми хотіли щось від литовської громади, то ми знали, до кого йти, 
щоб ми мали відгук від литовської громади. Так само вони знали, до кого 
треба йти, щоби мати підтримку українців чи спільно про щось договоритися. 
Все це було побудовано на поведінці людей, на їхньому попередньому житті. 
Одним словом, система авторитетів, з якими рахувалися всі. І тут з ’являється 
новий фактор —  реальна робота. Ті, хто говорили «я!», та «я!», та «я!», «гори 
переверну». А тепер треба взяти щітку сапожну і в неї заклеїти матеріал. А 
він не хоче за те братися. Написано так, а треба переписати інакше. Хтось має 
то зробити. А він не хоче того зробити. А інші люди, виявилося, беруться і це 
роблять. Один написав, другий переписав, третій заклеїв, четвертий пере
дасть. А це все під наглядом, на кожній хвилині ризик. І потрібне напружен
ня, нервове і всяке. Отже ті, хто кричав «я», виявилися в стороні.

Перебудовується система, але це болісний процес, бо той, хто раніше 
користувався великим авторитетом, тепер відходить в сторону. Хто був десь 
непомітний, він тепер серед в ’язнів посідає якесь певне місце. Виникали де
які конфлікти, але це закономірно. Але це болісно для другої людини.

Уявіть собі таку картину. Табір у дві тисячі чоловік. Він застрайкував. 
Табір оточили броньовиками або ще чимсь. Кругом на кулеметах стоять. За
ходить генерал з начальством в зону. Вистроїлися всі в ’язні.

—  Прошу, хто із вас викладе ваші вимоги?
І ось серед двох тисяч в ’язнів наступає «торічелієва пустота». Бо той, 

хто зараз відважиться і вийде, він піде на шибеницю післязавтра. І отак виді
лялися люди відчайдушні. То не професор мав бути. То хтось мав бути, хто 
не здригнеться перед кулею. Виступив чоловік і пішов. Наприклад, Євген 
Грицак, якого до того не дуже люди й помічали. Після тих переговорів щось 
там розв’язали, щось не розв’язали. Після того заганяють у Володимирську 
тюрму на три роки, а табір розформували, порозганяли. Через три роки люди 
приїжджають, але то залишається. Так створювалися люди авторитетні, яких 
тоді треба було. Але тепер інших треба.

В шістдесят шостому році, коли привезли, то відбулася така також пе
ретасовка. І з ’явилася нова робота. До того люди говорили про те, що вони 
будуть робити, як вони будуть боротися, коли настануть якісь нові умови. 
Нові умови мислилися як повернення сорок п’ятих років. А тут раптом 
з ’явилася нова робота. Треба написати, зібрати матеріал і передати його на 
волю в самвидав, а потім за кордон. Нова задача і нові виявилися люди, які її 
роблять. Начальство було поставлено теж перед зовсім новим фактором. Це 
люди вищі за інтелектом від того начальства. Вони не ховаються. Вони не 
відмовляються, що мають зв’язки із Заходом. Навпаки, вони відстоюють пра
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вомірність таких зв’язків, звинувачують начальство, що не дають читати лі
тературу або ще щось.

Почалася ідейна боротьба, в якій наша сторона завжди виявлялася пра
вою, але та має силу. Людей почали заганяти в тюрми. В шістдесят шостому 
вони десь у липні приїжджали, а в шістдесят сьомому їх позавозили в тюрми.

Я попав також в тюрму. Районний суд судив за порушення режиму, за 
підбурювання націоналістичних настроїв і так далі. Замінили табір на тюрем
не ув’язнення на три роки. Загальний термін залишався той самий. Так попа
ла група у Володимирську тюрму. Михайло Луцик, Караванський, Михайло 
Горинь, Масютко, Мороз і я. Це перша група.

Пізніше вони ще арештовували. Вирішили приборкати все-таки. Тому 
що приїзд цієї нової генерації пожвавив націоналістичну діяльність у табо
рах, що могло небезпечно відбитися на настроях в Україні. Бо цей матеріал 
виходив і підігрівав би ті настрої, які є на Україні, в усьому світі. А це з висо
ти імперських інтересів виглядало дуже небезпечно.

У Володимирській тюрмі було дуже важко. Там умови створювали пе
кельні. Дуже важкі були умови.

Ви там були разом з карними злочинцями?
Ні. Тримали нас окремо. Приїхали ми туди у вересні місяці. Судили в 

серпні. Рання зима почалася. Шибки були повибивані. А вони ні шибок не 
вставляли, ні одяг не давали. Майка і труси, куртка легенька і штани, тонкі 
зовсім. То було холодище страшне. Натягав на себе все, що можна було. Але 
в камері нічого не було. Рушником укутувався. І так день за днем, день за 
днем. То страшна штука. Понижене харчування. Дев’ятсот тридцять калорій. 
На другий місяць трохи більше, тисяча чотириста з чимось калорій. І режим 
трошки м’якший.

А потім після закінчення того другого місяця переводять на загальний 
тюремний режим. Там було дві тисячі чотириста тридцять калорій. Трошки 
уже легше. Чому дві тисячі чотириста тридцять? Бо за визначенням міжнаро
дної організація по сільському господарству і харчуванню, коли людина спо
живає в середній кліматичній зоні дві тисячі чотириста калорій, —  це голод. 
Дві тисячі сімсот калорій —  це хронічне недоїдання. Ця комісія вивчала умо
ви ув’язнення в німецьких концтаборах. І вона дійшла висновку, що тримати 
на таких калоріях —  голод, а на таких —  недоїдання. То радянське керівниц
тво поставило не дві тисячі чотириста калорій, бо то був голод, а дві тисячі 
чотириста тридцять. І не дві тисячі сімсот, бо то би було недоїдання, а дві ти
сячі сімсот сорок чи що. В цьому єзуїтство цієї системи. Єзуїтство.

Умови ув’язнення у Володимирській тюрмі були страшні. Там заборо
няли, наприклад, українську літературу передплачувати, як якусь іноземну. 
Постанова вже була, що забороняла передплачувати польські чи чехослова
цькі газети чи журнали. А там заборонили навіть українські.
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Пізніше ми добилися, що дозволили українські передплачувати. А дов
гий час не можна було цього робити.

Умови були дуже важкі. Справа не тільки в тому, що людина голодна. А 
справа в тому, що ще постійний психологічний тиск. Вони спостерігали, що 
якщо в камері чотири чоловіки і вони місяць і другий місяць не сваряться, то 
обов’язково когось виводили і заводили когось другого, щоб створити психо
логічну напругу. Поселять якогось божевільного чи напівбожевільного, або 
ще якого-небудь чоловіка, і починаються конфлікти. А вони не розводять. І 
перетворюється і день, і ніч в суцільне нервове напруження. Система відпра
цьована. Були люди і з карних злочинців. Вони сиділи вже в політичному та
борі, або колись вони сиділи за карні злочини. То просто люди іншої моралі. 
Знаходили і людей напівбожевільних, щоб і ними розбавляти. Наприклад, 
чоловік тікав, по ньому стріляли, куля пройшла по черепу. Він не зовсім но
рмальний, але його не звільняють. І вночі, наприклад, в бачок до чаю він хо
дить і сюсяє, а ми не бачимо. Тільки через якийсь час ми взнали, що він це 
робить. Воду цю з сечею ми пили. І невідомо, скільки місяців чи тижнів. Такі 
ось різні штуки.

Напевно, і можливість контакту була значно менша?
В тюрмі вони ставлять собі завдання, щоб камера з камерою зовсім не 

спілкувалася. Ми шукали якийсь спосіб, звичайно, але то було дуже важко. В 
принципі, ні одне начальство не може створити таку ізоляцію, щоб в ’язні не 
могли передати ні слова один одному. Це було неможливо. Але робили все 
для того, щоб такі контакти звести до мінімуму. Якщо на початку можна було 
навіть журнал передати з камери в камеру, а в журналі можна було помітки 
якісь зробити, та й журнал цікаво було передати, то з часом це ставало все 
менш і менш можливим. Ми перекидали щось у сірникових коробках або хо
вали. Також це все поступово провалювалося. Вигадувались інші способи пе
редачі. Але все дуже обмежено. То тюремне, знаєте, життя.

Новини з табору доходили до вас у  тюрму?
Коли приходили нові люди. І час від часу давали таке загальне побачен

ня. Якась інформація доходила. Часом щось в газеті вичитати можна було, 
але це дуже мало. Це сенсорний голод, коли в людини нема доступу до нової 
інформації.

Уявіть собі камеру-клітку. Ви не бачите дітей, ні жінок. Загалом ні зву
ків інших не чуєте, ні очами нічого не сприймаєте. Ви бачите одне й те ж, од
не й те ж, одне й те ж. Наступає сенсорний голод. А відсутність задоволення 
потреби в інформації веде до роздратованості. І ця роздратованість проявля
ється в різних ексцесах. Скажімо, один одному щось сказав, і людина зрива
ється. То спеціально робиться для того, щоб не просто ізолювати, а не дати 
можливості нічого дати знати, що в світі діється.
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Та сама тюрма Володимирська давня. Вікна загратовані. Але було видно 
з вікна, що ведуть по двору людей у лазню, наприклад. Поступово почали 
вішати на вікна жалюзі «баяни». Вже менше сонця доходить. Постійно го
рить лампочка, бо темно в камері. Все більше й більше посилення тої ізоля
ції. Три роки я там був і три роки там все поступово погіршувалось.

Ця система спрямована на те, щоб людина стала поступово слухати все 
те, що їй кажуть, щоб у ній вбити власне «я».

Перетворити на простий гвинтик. Звести всі її потреби, всі емоції звести 
до найпримітивніших, щоб вона бездушно підкорялася начальству.

А над всім цим стоїть КГБ. Час від часу кагебіст викликає і домагається 
того, щоб людина засудила свої погляди, визнала їх помилковість, і тоді її 
випустять.

Який смисл в таких обробках? Я  знаю, що це продовжувалося і продо
вжується. І потім, і в Кучинському таборі, і так далі. Мене дивують 
люди, які представляють ці органи. Вони ж прекрасно усвідомлювали 
те, що людина не міняється, що вона поглядів своїх не змінить. Вона 
може десь впасти від якоїсь фізичної муки, чи що, і написати цей папір, 
але залишитись тих самих переконань. Нащо їм була ця формальна... 
Просто щоб показати, що людина може зламатися? Що і такі люди 
ламаються? Чи це виступало якимось аргументом?
Ця система розроблена і для них вона є глобальна. Якщо людину прити

снули та кінець кінцем вимучили в неї те якесь визнання, то вона пише, що 
радянська влада добра, а людина, борючись проти радянської влади, помиля
лася. Якщо вона думала про самостійність України, то тепер пише, що поми
лялася, що Україна щаслива у складі Радянського Союзу. Засуджує ідеї само
стійності!

А потім ці статті друкують у газетах, і всякий читає, хто ще не попав в 
тюрму. Будь ласка! Людина, яка боролася, визнає, що Україні зараз добре в 
Радянському Союзі, а всяка ідея про самостійність є химерою, яку не треба 
брати всерйоз. Саме та людина, яка боролась і думала, приходить до таких 
висновків. І висновки ті видавались за дуже вартісні, бо людина пройшла вже 
якийсь шлях і досвід якийсь мала. Тут є пряма вигода для імперії. Вбити ду
мку про самостійність України в корені, зразу, щоб ніхто й не думав, що така 
ідея є здоровою.

Ви кажете, так думає? Чи не так думає?
А яке то має значення? З нього витиснули. Він думає те, що й думав. 

Але він підписав. Але він, виходячи з табору таким способом, купивши собі 
свободу зрадництвом або підлістю, не попадає в безповітряний простір. Він 
попадає в район «ікс». Там є начальник КГБ, який зразу стає його опікуном. І 
людину ту не відпускають просто так. Людина дає підписку на співпрацю. І 
тепер людина, яка сиділа за ідею, стає агентом, який винюхує тих, у кого
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якісь самостійницькі ідеї є в голові, хоче вона того чи не хоче. За нею сте
жать. Час від часу викликають. Може, й дадуть тридцять карбованців. Але 
щоб вона сама не здумала відійти, її тримають жорстко. І вимагають від неї 
роботи.

А як формуються взагалі всі ці стукачі і донощики?
Та вони переважно з тих, що на чомусь попався. Навіть тих, яких міліція 

використовує, таким переважно способом беруть. Побив десь дядька безвин
но, і його схопили. І йому ультиматум: або іди до нас працювати, або будемо 
судити тебе за то. І вибір: або то, або це. З власної волі там дуже мало хто. 
Переважно із таких, що мусять вибирати. І вибирають люди, бо мало хто ви
бирає собі тюрму. Переважно вибирають собі волю. Навіть якщо людина че
рез підлість іде на волю. Ясна річ, що це свідчить про низький моральний рі
вень. Але така людина.

До вас приїжджали кагебісти українські?
У Володимирській тюрмі є уповноважений КГБ, який тюрмою опіку

ється. Він там постійно від Володимирського КГБ. А ще час від часу приїж
джали з України. Приїжджали, викликали разом з місцевим кагебістом. Ви
кликали раз, два, три. Викликають разів десять і говорять... Стараються 
з’ясувати, як людина думає. От засудили, минуло півроку, приїжджають. Як 
ви за цей час? Передумали? Може, ви вже за цей час опам’яталися? Може, ви 
від цих дурних ідей відмовилися?

Тут діє такий чинник. Кажуть, якщо казати людині сто разів «свиня», то 
на сотий раз вона зарохкає. Якщо не дуже стійка людина, то вона починає 
сама в собі сумніватися. І якщо всі люди кажуть, що вона така, то вона почи
нає сама сумніватися.

Є цілий ряд психологічних дослідів. Коли, скажімо, люди
на бачить коло, а всі довкола кажуть, що це прямокут
ник. І людина починає думати, що, може, в неї зміщення 
якесь, аберація. І починає казати на біле чорне.

Так. Тобто людина, схильна сама собі не довіряти. Перед багатьма лю
дьми вона починає довіряти їм більше, ніж сама собі. І тут побудовано на то
му самому. Викликають через кожних півроку. Хтось відмовляється. Не йде, 
та й все. Але хтось іде. Один раз так, а другий якоюсь хитрістю його викли
чуть на таку бесіду.

Ім важливо не просто провести вам навіювання своєї ідеї, а ще більш 
важливо з чисто оперативних міркувань дізнатись, чи ви хоч трошки зміни
лися, чи ви гостро виступаєте, чи починаєте вже трошки згладжувати. Це та
кож важливо. Як ви будете поводитись, якщо ви попадете в нову обстановку. 
Це постійна оперативна робота, яку вони постійно проводили.
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Якщо людина не показує ніяких ознак, щоб зламатися в майбутньому, 
то тоді починають застосовувати до неї всякі екстразаходи. Наприклад, на
правляють у психіатричну лікарню або просто в їжу дають щось. І то людина 
починає відчувати. І уявіть собі, що ви можете сказати, коли ви не маєте ні
яких доказів. Що ви можете сказати? Ви терпите. А вам дають. Це така шту
ка.

За ці три роки вони майже всіх довели до геморою, бо в камерах туале
тів не було. Водили в коридор. А в коридор ведуть так. Підйом о шостій го
дині. І від шостої до восьмої. Сьогодні вас о шостій в туалет повели, а завтра
о восьмій. Ви тільки пристосувалися до того, що вас о шостій водять, а вас 
потім на восьму. Ви не хочете. Але сідаєте. Ці такі елементарні фізіологічні 
потреби перетворюються в страшну муку. Правда, при нас почали вже стави
ти туалети, і це все спростилося.

Але через такі способи багато хто повертався з манією переслідування. 
Деякі пізніше її долали. Коли людина спроможна перетворити все в спорт, 
вони так, а я так; вони вживають це, а я це, тоді людина більш-менш залиша
лася здоровою психічно. Якщо вона не могла перетворити це в спорт: отруять
—  не отруять, вб’ють —  не вб’ють, то вона мала великі шанси повернутися 
через три роки шизофреніком і з манією переслідування, яка могла коли- 
небудь відступити, а могла не відступити.

Повернувся я до табору в сімдесятому році. Знову в Мордовію. Тільки 
завезли тепер на третю зону. Зустріло мене багато знайомих хлопців. Це було 
в кінці вересня чи в жовтні. Було трохи нових людей. Привезли, наприклад, 
євреїв, яких початій на той час арештовувати. Українців трохи було нових. 
Наприклад, Василь Кондрюков із Києва, Карпенко.

В сімдесятому році, в кінці року, ми вперше зробили голодовку протес
ту на десятого грудня, в день декларації прав людини. І поставили питання 
перед Верховною радою України і перед Москвою про переведення українців 
на Україну.

Ми вважали, що відповідно до норм міжнародного права політв’язнів не 
мають права вивозити з батьківщини. І друге, що ми вперше також тоді по
ставили, це що наш правовий статус необхідно змінити. Політв’язнів тримали 
на основі того ж самого законодавства, яке регулювало порядок утримання 
карних в’язнів. Ми вважали, що ми є іншою категорією. І це практика пока
зує, бо нас тримали окремо. Отже, необхідний був окремий статус полі
тв’язня, як в усьому світі.

Потім у сімдесят першому році ми це повторили. Правозахисна діяль
ність трохи почала збільшуватися у зв’язку а тим, що були арешти шістдесят 
п’ятого року, сімдесятого року на Україні, потім тих євреїв, з Росії привезли 
кілька чоловік. За цей час проблеми правозахисного характеру починають 
потрошку збільшуватися.
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Ми у сімдесят другому році написали документ до Верховної Ради Со
юзу РСР від націоналістів Прибалтики, України і Кавказу, в якому вісім пун
ктів вимог написали, на захист культури, мови, проти русифікації, перемішу
вання робочої сили, за розширення прав республік.

На цей час весь час вдавалося передавати інформацію на волю і за кор
дон про наші табори. Начальство не зуміло закрити цей хід, тому пішло на 
деякі міри. В кінці сімдесят другого року був прийнятий новий порядок за
безпечення, був встановлений для магазинів обов’язковий мінімум товарів, 
які мають там продаватися. Але набагато не стало краще, тому що список є, а 
товарів немає.

До середини сімдесят другого року в Москві переконалися, що не мож
на перекрити нам шлях, і тому вирішили перевезти частину людей на Урал: 
Відкрили там дві зони, і п ’ятсот чоловік повезли. Ці п’ятсот чоловік були 
найактивніші з Мордовських таборів, і такі, в кого строк був не менше одно
го року. Це тридцять шоста і тридцять п’ята зона. Сказали нам, що звідси ви 
не зможете вже давати інформацію. Тут ми вас закрили, як в пляшку, і тут ви 
дуба вріжете.

Тридцять п ’яту і тридцять шосту зону спеціально ство
рювали? Будували нові приміщення?

Це були нові зони. Тридцять шоста зона була нова, там держали карних 
злочинців із юристів. Це була невелика зона, де держали прокурорів, суддів, 
слідчих, міліціонерів. Невелика зона. На двісті п’ятдесят чоловік, їх вивезли 
кудись, а нас туди помістили. Це була зона нова, можна сказати. Це тридцять 
шоста зона. А в тридцять п’ятій теж хтось сидів.

Везли нас страшенним способом. Була в той час спека величезна. Зупи
няли вагони, поливали зверху шлангами водою холодною. А всередині була 
страшенна спека. З нас текло. Нас напакували в три поверхи і зачинили двері 
наглухо. Щоб не задихнувся конвой, його міняли через кожних півгодини. На 
підлозі мокро було від поту, так нас тримали. По дорозі витягнули один труп. 
І чоловік п’ятнадцять винесли на носилках в лікарню. Таке було перевезення. 

Скільки туди іхало?
П’ятсот чоловік, на два табори.

А часу скільки їхали?
Довго їхали. Я не пригадую зараз. На Урал нас привезли двадцять чет

вертого липня в саму спеку. А вже дванадцятого серпня ми прийшли вмива
тися на дворі, а вода замерзла. Ми подумали: нічого собі! Швиденько до ро
боти нас почали гнати. І режим вирішили встановили такий, щоб нічого ми 
не могли звідти подати. Але ми шукали якісі способи, проводили свою дія
льність. Відзначали двадцять друге серпня, коли вступили війська в Чехосло- 
ваччину. Інші дати. Писали різні петиції. Передавати було важко, але шукали
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способи. В нашій зоні, правда, не зразу вдалося, а в тридцять п’ятій зразу 
вдалося знайти контакт, і інформація ця виходила. А ми якийсь час користу
валися через лікарню, бо везли в лікарню в тридцять п’яту зону і так переда
вали. Таким чином щось виходило. Не так просто і не все, але виходило.

Коли нас привезли, то сказали: «З Мордовії ви кричали, а звідси вам не 
вдасться. Тут ми вас закриємо».

І справді, режим почав поступово погіршуватися.
Яка робота в вас була?

В цій зоні робили тени для утюгів. То така робота шкідлива, бо 
пов’язана з таким порошком, це якийсь перекис марганцю чи що. Але давали 
респіратор.

Сталася подія у середині сімдесят четвертого року, коли офіцер побив 
нашого одного в ’язня Сапеляка. Ми об’явили страйк, не пішли на роботу. 
Тоді в кримінальний кодекс була запроваджена стаття сімдесят сьома, яка до
зволяла розстрілювати за табірні бунти. Вони загрожували розстріляти, але 
не розстріляли, а засудили за порушення режиму на три роки знову. Від укра
їнців попав я, від литовців попав Кудорка, від євреїв попав такий Давид Чор- 
ноглаз.

Нас загнали у Володимирську тюрму, бо ми відповідали за організацію 
того страйку. Ми там трохи зробили собі шкоду, бо, попавши в тюрму, ми 
писали, що тут добре, краще, ніж у зоні. Цей лист перехопили і вирішили 
зробити, щоб нам не було добре. Спочатку на роботу не гнали, ми читали га
зети, журнали, і справді було краще.

Це був сімдесят четвертий рік. Вже два роки, як зааре
штовані були люди в Україні. Чи мали ви відомості про ці 
тотальні арешти сімдесят другого року?

Про сімдесят другий рік ми знали. Знали вже, що арештували другий 
раз Мороза. На той час, коли нас привезли у Володимирську тюрму, то він 
сидів уже у Володимирській тюрмі. Ми знали, що були арешти в січні сімде
сят другого року, але контактів не було, лише найзагальніша інформація до
ходила. В сімдесят третьому році до нас привезли, але не з тих, які були у 
сфері цієї правозахисної діяльності, а трохи інших людей.

З Мордовії?
Ні. З волі. Привезли Сапеляка із Тернопільської області, з Чортківського 

району... Кілька чоловік. Демидась і ще кілька людей попали в нашу зону. І з 
коломийської групи Дмитро Гриньків, з тих хлопців. Але ми знали, що це 
люди самі по собі, вони не були зв ’язані з колами інтелігенції київської чи 
львівської, із правозахисними рухом. Ми знали, що арештували більше лю 
дей.
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Про Стуса я мав добре уявлення, що він з активних хлопців. Але більш 
конкретної інформації не було. Коли називали людей, яких арештували, я по
чув це прізвище.

Десь попався мені рукописний збірник віршів. Вірші не антирадянські. 
Розраховані на те, що цензура їх пропустить. Мені сподобалися ці вірші. 
Оригінальна своєрідна форма. Не з легкого читання. Цікаві вірші. Я цей зо
шит переписав. Мені вдалося його привезти. Коли я в сімдесят шостому році 
звільнився, я мав той зошит. Мав ще й іншу річ.

Такий із Одеси Олекса Різник дуже швидко вивчив литовську мову і пе
реклав Марцинкявічюса «Приречення Прометея», дуже гарний переклад. Я 
також це привіз і мав.

Потім я ці вірші Стуса надрукував і послав дружині Стусовій. Вона, 
здається, їх не одержала. А в мене пізніше, коли були вдома труси, то поза
бирали.

В сімдесят четвертому, коли я попав у Володимирську тюрму, на почат
ку було більш-менш нічого, а пізніше почалося знову закручування гайок.

Там кагебіст був той самий, що був перший раз, коли я був до сімдеся
того року, такий Обрубков Микола Олександрович. Перший раз як я був, він 
був молодий здоровий чоловік. А коли другий раз я приїхав, він був суцільна 
руїна. Виявляється, він займався спортом, підірвав своє серце і дуже погано 
себе почував. Мабуть, його особиста недоля добавила йому тільки зла. І він 
робив свої сатанинські хитрощі, підглядав, підслуховував, заходив у камеру, 
коли нас немає, щось міняв... Старався настроїти нас один проти одного. На
правляв різні комісії.

З його ініціативи мене направили в Рибінську лікарню психіатричну. В 
тій Рибінській лікарні я був три тижні. Нас привезли гурт цілий з Володи- 
мирської тюрми. Там була комісія. Вони походили, поговорили. Побалакав я 
з ними. Кажуть:

—  Вам у нас робити нічого, але ви побудьте тут. Чого вам спішити в 
тюрму.

Я б, може, і справді залишився до звільнення. До закінчення строку за
лишилось щось місяців з вісім. Я б, може, і погодився. Але знаючи, які мо
жуть бути наслідки і підступність цієї системи, я все-таки не захотів і тому 
побув там тижнів три, і відправили мене назад. Але мені запам’ятався пер
ший день, коли нас туди привезли. Роздягнули нас. Забрали в нас усі речі. І в 
кальсонах випускають нас в таку велику кімнату. І холодно! Там така стара 
жінка міряє тиск. Вона питає:

—  Як ваше прізвище?
—  Лук’яненко. Ви знайомі уже з моєю справою?
—  Подивилася. Як ви зараз думаєте? Будете боротися?
—  Проти чого боротися? Я просто маю свої думки.
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Вона щось питає, чи в мене щось болить, чи болить голова. Я кажу, що 
голова не болить, а шлунок болить. А вона каже:

—  Якраз голову і будемо лікувати.
Я кажу:
—  В мене ж голова не болить.
—  У вас є «мнєнія». От ваші «мнєнія» і будемо лікувати.
І стало ясно, що це та лікарня, яка зі здорових людей робить божевіль

них. Продержали мене три місці і відправили назад. Перед відправкою напи
сали, що в мене «іпохондрічеський сіндром». Я тоді кажу тому начальнику:

—  Ви ж самі мені казали, що мені у вас робити нічого. Чому ви написа
ли такий діагноз?

Він почервонів. Я кажу:
—  Що, і тут кагебісти вам приказали?
—  Я вам не буду пояснювати причину. Ви мене розумієте правильно.
Привезли мене в Чернігівську тюрму і двадцятого січня звільнили, коли

закінчилося п’ятнадцять років.
Спеціально привезли, щоб звільнити в Чернігові?

Для того, щоб я не заїхав до Москви. Вони підслухали, як я говорив з 
Балахоновим, із Володимиром Буковським, з яким я сидів у камері разом. Це 
персонального характеру були розмови. Я мав заїхати до дружини Балахоно
ва, до матері Буковського, ще мав зайти десь. Мав передати інформацію про 
становище у Володимирській тюрмі. Вони це підслухали і не дали можливос
ті зупинитися в Москві, і відправили зразу в Чернігів.

Місяць до закінчення, як мене хотіли направили на роботу, я кажу, що я 
п’ятнадцять років не був у відпустці, тому я вважаю, що заробив собі деякий 
відпочинок. Прокурор міста накричав. Каже:

—  Ми звичайних людей примушуємо поступати на роботу через три мі
сяці, а ви з ув’язнення, так що ми вас направимо раніше.

Я кажу:
—  Ви мене не направите раніше!
Одним словом, дуже крупна була розмова. А я зразу почав писати про 

постанови, які були в тюрмі, про людей, з якими я сидів. Я зразу був в конта
кті з київськими дисидентами. І ця інформація мала шанси вийти у світ. Я 
дуже дорожив часом. І думаю, спробую зараз скористатися тим «іпохондри- 
чеським сіндромом». Я пішов в райсобез і кажу: призначте мені пенсію. Як
що я інвалід другої групи, то призначте мені пенсію. А сам собі думаю, хай 
вони платять мені пенсію, а сам буду продовжувати своє діло.

Раз так —  то так. Вони спитали, де і хто визнавав. Я  і\і сказав. Вони по
слали у Володимирську тюрму. З Володимирської тюрми вони пишуть, що то 
дали для того, щоб чоловік перед звільненням із тюрми міг трохи відпочити.
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Отак! Коли там —  то божевільний. А коли треба пенсію дати —  то не боже
вільний.

За мною був офіційний адміністративний нагляд. Я мав бути вдома, на 
квартирі з десятої вечора до шостої години ранку. Щодня. Кожної п’ятниці 
відмічатися в міліції о п’ятій годині. Не мав права відвідувати ресторани. Не 
мав права виїжджати за межі Чернігова без дозволу міліції.

Таке напівув’язнення домашнє. Цей нагляд перетворив життя знов у су
цільне пекло. Тому що коли вам треба кожної п’ятниці піти і відмічатися в 
міліції о п’ятій годині, то ви починаєте плутати дні. Коли ви постійно трима
єте це в голові, то вам всі дні починають плутатися із п’ятницею. І то страш
не діло.

Я поступив на роботу в дитячу лікарню електриком. Хотів поступити 
юрисконсультом, але ніде не давали. Звідусюди женуть, а з іншого боку, ви
кликають: «Чому ти не працюєш?» Бо будуть судить за «туніядство». Таке 
було. Я поговорив в пекарні або десь. Приходжу додому, розповідаю жінці, 
що там домовився, прихильно поставилися, треба завтра віднести документи, 
і вони мене приймуть. Завтра я йду туди, а розмова вже зовсім інша, як з ін
шими людьми. Значить, вони підслуховують те, що я жінці вдома говорив, 
туди телефонували і сказали: «нє пущать».

Треба було мені залишатись у лікарні, щоб закінчити роботу. Я зателе
фонував в міліцію і запитав, чи дозволите приїхати на дві години пізніше 
відмічатися, бо маю закінчити роботу?

Кажуть: «Будь ласка! Залишайтеся».
Я приїжджаю потім, а вони говорять: «Ми вам не дозволяли». Відправ

ляють у суд за те, що я не з ’явився на відмітку, як належить, і штрафують на 
тридцять карбованців. Це вже одне порушення. За третє вже засудять і від
правлять до табору. До грудня сімдесят сьомого в мене вже було два такі 
штрафи. Залишилося ще один зробити.

Ця система була створена для того, щоб людину кінець-кінцем зламати, 
щоб вона пішла до них і попросилася, щоб стала на коліна.

В сімдесят шостому році приїхав до мене Руденко з Бердником і кажуть, 
що можна було би створити Гельсінську групу. Я чув по радіо, що в Москві 
була створена ще у травні місяці. Академік Орлов створив. Звичайно, то дуже 
вдала ідея. Після того, як підписав Брежнєв прикінцевий акт Гельсінської на
ради і, звичайно, не думав його виконувати, як і всі міжнародні угоди. Це бу
ла дуже вдала ідея. Я її підхопив. Тільки попитав у Руденка:

—  Як ви думаєте, скільки ми продержимося? Коли нас заарештують? І 
як ви себе будете вести на слідстві?

Він до того доволі серйозно поставився. Каже:
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—  На слідстві постараюсь себе непогано вести. А коли заарештують, то 
хто його знає. Московську групу ще не арештували. Може, й ми деякий час 
протримаємося.

До того я зустрічався з деякими людьми, які були на волі. Ми обгово
рювали проблему, як боротися, як продовжувати боротьбу. Була ідея видава
ти журнал «Український вісник», який виходив час від часу. Можна було йо
го продовжувати видавати. Я казав, що оперативніше друкувати окремі статті 
і поширювати. Якщо ми будемо збирати п’ять таких статей і зшивати в один 
журнал, то що ми виграємо з точки зору пропаганди? Нічого. Ми просто по
силюємо небезпеку, бо одну статтю отримати легше, ніж чекати, поки їх аж 
п’ять з ’явиться. А потім їх підшивати і давати. П ’ять статей небезпечніше, 
ніж одна. Михайло Горинь приїжджав зі Львова, і ми обговорювали це пи
тання. Бо у Львові варилася та думка, що знову треба журнал. Треба —  ро
біть.

Михайло теж уж е відбув свій перший термін?
Михайло також відбув, і також він був уже на волі. Він приїхав, і ми з 

ним теж побалакали. На тому роз’їхалися. Михайло включився, але поступо
во відійшов. Майже нічого він не робив. Загальна розмова, усне щось, отаке. 
У всякому разі, коли ми створювали цю групу, він не захотів до неї приєдна
тися. А ідея журналу, так би мовити, заглухла. Я робив по-своєму. Писав ін
формації, статті і поширював, як міг. Але то масштаби невеликі, тому що ви
ходу не було. Вільно чи невільно нас штовхало все в один і той же напрямок
—  на радіостанцію «Свобода». Тут є простий розрахунок. Я можу дати 
п’ятьом або десятьом людям, яким я довіряю. Значить, десять чоловік прочи
тають і передадуть ще десятьом. І я вже не впевнений, чи серед цих десятьох 
немає агента. Якщо ті дадуть ще десятьом, то я вже точно попаду. І на тому 
кінець роботи всякої. Якщо передати на радіо «Свобода», то радіо передасть, 
і це послухає, я не кажу, що з п’ятдесяти мільйонів мільйон послухає, бо на
вряд чи кожна п’ятдесята людина слухає радіо, але можливо, що сота людина 
слухає. Отже ж, п’ятсот тисяч людей послухає. Може, й менше. Важко сказа
ти точно цифру. Але це в тисячі раз ефективніше. І тому, хочеш чи не хочеш, 
до такої допомоги іноземної ми змушені були вдаватися. «Свобода» допома
гала поширювати демократичні ідеї. Ми спокійно переступили ту лінію, що 
ми вдаємося за допомогою до іноземної інституції. Якщо ці іноземні інститу
ції відстоюють демократію і свободу, то вони є наші союзники. Смішно було 
б цим не скористатися, від цього відмовлятися.

Через те, що я писав і старався балансувати на грані дозволеного і недо- 
зволеного, і прямо не давав зачіпок до арештів, то КГБ було страшенно зле. І 
тому посилювали цей нагляд, всякі зачіпки, причіпки. І постійно я висів на 
волоску, що мене заарештують. Я розумів своє становище, що життя вони 
мені не дадуть.
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Але від людини залежить. Якби я міг заплющити очі на те, що робиться 
на нашій Україні, то життя можна було б собі організувати. Вони б дали мо
жливість і працювати, вони б дали можливість заробляти і не чіплялися б. 
Треба було б відмовитися від тої ідеї, яка гріла моє серце весь час. Відмови
тися від самого себе. А коли я звільнився і подивився, в якому жалюгідному 
стані знаходиться той Чернігів, наскільки його зрусифікували, як люди бідно 
живуть! Сто раз я повторюю цю істину: як можна допустити, щоб на такій 
багатій землі були ми жебраками?! І у двадцятому столітті стояти в чергах за 
якимось куском м’яса і куском сиру. Ми безправні жебраки.

Була різниця між тим Черніговом, який ви пам’ятаєте 
до ув  ’язнення, і тим, який ви знаєте після ув ’язнення?

До ув’язнення я Чернігів мало знав. Але звичайно що була. Русифікація 
ще далі пішла. Залишилися тільки три українські школи. Ще будучи в тюрмі 
Чернігівській, я говорив з людьми з різних районів. Там з багатьох районів 
люди були. Я бачу, одна і та ж картина. І саму мову людей я слухаю, яка та 
мова є. І в мене таке склалося враження, що за п’ятнадцять років русифікація 
зі сходу до Чернігівщини так прийшла, що зараз в Чернігові так говорять, як 
п’ятнадцять років тому говорили на хуторі Михайлівському. А тоді процес 
русифікації перейде на правобережжя, захопить Київщину, Вінниччину. Що 
годі залишиться? Чи можна відродити націю, якщо русифікація дійде в 
центральні області України? Процес може настільки далеко зайти, що повер
нення стане неможливим. Якщо я є українець, якщо я люблю свій народ, то 
невже я собі хочу, щоб моє життя було довшим, ніж життя моєї нації? Щоб я 
пережив свою націю? Її нищать, а я, добре це розуміючи, буду дивитись, як їй 
копають яму?

Якби я сприймав за дійсність те, що бачить око, то, може б, і душа була 
спокійна. Але через те, що бачиш не тільки те, що на поверхні, а щось глиб
ше, і розумієш все те, то як можна було з тим миритися?

Ви чітко розуміли, що другий арешт може бути близь
кий?

Звичайно, розумів. Питання для мене полягало тільки в тому, скільки я 
пробуду на волі. Але я підходив інакше. Я і так вважав, що мені повезло. Я 
був серед людей, які двадцятип’ятирічний строк мали. Вони відсиділи два
дцять п’ять років і не розкаялися. Вони вважали, що правильно робили, що 
боролися за свободу. А я п’ятнадцять відсидів, тепер мені дали відпустку, а 
потім дадуть десять. Я відсиджу стільки, скільки вони вже відсиділи. А чому 
я буду себе вважати щасливішим, як вони? Чи моя любов до України менша, 
як у них? Я не менше люблю Україну, як ті, що вже двадцять п’ять років від
сиділи. То невже я не зможу відсидіти двадцять п’ять років? Зможу. А скіль
ки згинуло взагалі людей? Як я люблю Україну, то чому я не повинен згину
ти за неї? Я просто вважав, що мені дали відпустку і я цю відпустку повинен
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використати якнайповніше. Кожну суботу і неділю я переривав журнали, 
щось писав, щось старався зробити доброго. Думаю, що мені повезло. Мене 
арештували не зразу. Першого арештували Руденка і Тихого, хоча могли ме
не арештувати. Арештували Матусевича і Мариновича у квітні місяці. Мене 
знов не арештували. Мене арештували аж у грудні місяці.

Чи вас не притягували свідком у  справі того ж Руденка?
Так, я був у нього свідком. Ми постановили, що якщо будуть питати, 

хто написав документ, то кожний з нас буде говорити: «Я написав». Всякому 
ясно, що документ пише не десять чоловік, а хтось один. Ну, два. Другий до
повнює і поправляє. їм тяжче тоді виділити того, хто написав. А виділити 
треба для того, щоб звинуватити.

Коли людина попадалася, то кожен як міг, то так себе вів. Руденко давав 
свідчення, виходячи з тої засади, що ми не робимо злочину і нам нічого хова
тися. Прикінцевий акт Радянський Союз підписав, він проголошує право лю
дини на думку, на слово. Ми користуємося цим правом. Але не треба було 
цього робити. Треба було мовчати і відмовлятися від показів, бо то так чи сяк 
допомагає їм і розкриває механіку нашої роботи. Того не треба було робити.

Бердник теж був заарештований?
Бердника арештували пізніше. Бердника у сімдесят восьмому році аре

штували. У листопаді сімдесят сьомого року Григоренка відправили за кор
дон. Він був координатором між нашою українською групою і московською. 
Він дуже хотів повернутися, не хотів залишатися за кордоном.

А в грудні заарештували мене. А Бердника у квітні заарештували. По 
моїй справі він дуже добрі дав свідчення, все добре. А коли його самого аре
штували, він почав щось викручуватися, гнутися. Дали йому шість років, хоч 
він вже був суджений, рецидивіст. До Бердника вони давали всім максимум.

Хто другий раз —  десять і п’ять, хто перший раз —  сім і п’ять. А Берд
нику дали шість років. Пізніше він приїхав у табір.

Ви знову попали в Кучино?
Так. Але вже в зону особливого суворого режиму тридцять шість один. 

За двісті -  триста метрів від зони суворого режиму, тридцять шостої, де я си
дів до сімдесят четвертого року,

Бердник тижнів два добре себе вів, активно, пісні співав, щось малював. 
І так, загалом, дуже бадьоро. А потім почав він щось притихати. І поступово 
став на шлях виправлення. Почав хвалити радянську владу, почав шукати не
доліки в нас, плакати почав малювати, тобто займався антиукраїнською агі
тацією наочною для бібліотеки, для стін тюремних.

Якого характеру ці плакати були?
«Долой націоналізм» і так дальше. Радянські плакати в дусі комуністи

чної демагогії. Досягнення соціалістичного табору, переваги його над капіта-
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лізмом. Такі плакати, якими обліплені були колись всі міста і села. Його там 
підкормлювали, бо він дуже їсти хотів, а в нас їжа була погана. Врешті-решт 
він пішов зовсім на згоду. Написав розкаяння. Потім почав агітувати й інших 
розкаятися для того, щоб вийти на волю. Одним словом, став служити КГБ. 
Він собі виплакав цей строк. Його відпустили раніше. Він щось півтора року 
недосидів. Він в вісімдесят четвертому році написав розкаяння, а в кінці вісі
мдесят четвертого, мабуть, його звільнили. На той час, на вісімдесят четвер
тий рік, по нашій групі Гельсінській пройшло десь тридцять шість чоловік. 
Одних засудили —  приходили на їхні місця інші, потім інші. І так воно йшло 
колесом.

До другого вашого ув ’язнення було листування між вами і
Стусом?

Так, було.
Тобто ви заочно познайомилися?

Так. Коли я був у Чернігові, а він —  на засланні в Магаданській області, 
він звідти написав мені листа. Так між нами виникло листування. Я йому від
писав. Перший лист для такого загального знайомства. В другому листі він 
митас, чи не міг би я його рекомендувати в члени Української Гельсінської 
спілки. Я йому написав, що я проти того. Я не можу рекомендувати, бо за мо
ею ідеєю член групи повинен мати фізичну можливість зустрічатися для об
говорення документів. А через те, що зустріч з ним неможлива, то я 
рекомендував, щоб він став кореспондентом групи. Виникла ідея створити 
інститут кореспондентства. Щоб були члени і кореспонденти. Він написав 
дуже великого і доброго листа. Він каже, що наша група займається більше 
захистом окремої людини. А треба захищати право нації, бо доля кожного з 
час залежить від нашої національної долі. Я запам’ятав ці слова не тому, що в 
них я побачив щось для себе нове, а тому, що він зробив наголос правильний. 
Я сам над цим подумав, а пізніше ще почув по радіо «Свобода», як професор 
німецький один проаналізував документи нашої групи за рік. Виявляється, 
що сімдесят процентів заяв стосується захисту прав окремої людини, а три
дцять процентів є документів, які спрямовані на захист прав української на
ції. То показово. І тут Стус висуває цю ідею. Того листа я заховав, але перед 
тим надрукував. Викинув тільки особисте.

Цей лист я передрукував. Надрукував листи сімом чи вісьмом чоловікам 
і хотів їх розіслати. До мене приїхав чоловік із Бердичева, такий Воденюк. І я 
його прошу, щоб він відвіз ці листи у Київ, бо він буде їхати через Київ, і ки
нув їх на пошті у Києві, але обов’язково не в тридцять другій філії чи тридця
тій, яка обслуговувала Спілку письменників України. І не в центральний 
поштамт, бо там регулярно відбувається перлюстрація листів.

Я дав йому лист один, щоб він кинув через кватирку до квартири Окса
ни Мешко, якщо її вдома не буде. У неї завжди кватирка відчинена. І решту
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листів відправити з різних філій зв’язку. Той чоловік з невідомих досі для 
мене причин не виконав так, як я казав.

Через якийсь час мене арештували, і ці всі листи потрапили в КГБ. Ні 
один лист з цих листів не дійшов до адресата. Так, крім Стусового цього лис
та, ще від себе я написав, заохочував людей до того, щоб вони залучалися до 
цієї роботи. Показував, як Стус дивиться добре на справи, щоб люди брали 
участь в боротьбі, приєднувалися до Гельсінської спілки. Всі листи вилучили, 
і всі вони опинилися у слідстві. Формально був складений протокол, що лист 
був розірваний і тому звернув увагу працівників пошти. Тоді вони вирішили, 
що там є щось таке, що треба передати на перевірку. Така ось формальна 
штука.

Це було перше заочне знайомство зі Стусом. А пізніше друге знайомст
во заочне. Коли мене арештували, то Стуса допитували в моїй справі. Там 
були свідчення його. І ці свідчення були дуже гострі. Він захищав мене. І не 
стільки захищав мене, скільки звинувачував саму систему за те, що вона про
водить арешти людей, які борються за права людей, за права українського 
народу. Він їх звинувачував дуже гостро. Кілька протоколів таких було, один 
гостріший від іншого.

Він ставив питання про притягнення до кримінальної відповідальності 
начальника слідчого ізолятора КГБ в Києві, і таке всяке. Я подивувався, що 
людина знаходиться на засланні, а не в тюрмі, і не боїться так гостро висту
пати. Мені було приємно.

Допитували його в Магадані?
Так, в Матросово. І на цьому наше листування кінчилося. А потім десь у 

вісімдесят другому чи вісімдесят третьому році його привозять в нашу Ку- 
чинську тюрму. Його подержали тижнів два у карцері. Там, коли приїжджа
ють, то поміщають у карцер. А потім беруть його, мене, ще кілька чоловік і 
везуть у карцер.

Ми знали, що КГБ завжди проводить такі експерименти. Коли приїж
джає нова людина, вони садять ту нову людину з ким-небудь, хто добре знає 
становище в таборі. Відбувається обмін думками між людьми. В даному разі 
він мав мене проінформувати про те, що діється на Україні, в Києві, а я йому 
мав дати характеристику тюрми. Коли нас посадили в воронка і везли до лі
карні, то ми не знали, чи нас помістять в одну камеру, чи в різні. Вже на ходу 
старалися щось сказати, він мені, а я йому. Але нас завели в одну камеру. Ми 
зразу обговорили питання, як нам бути, бо ми знаємо, що нас будуть підслу
ховувати від початку до кінця. Мовчати? А якщо говорити, то що говорити? 
Ми вирішили так: розповідати все, а що стосується конкретних людей чи ад
рес на папері, занотувати, аби не підвести тих людей, що на волі. Він мені 
розповів про обстановку в Києві, а я йому розповів про те, що було в тюрмі, 
який склад в тюрмі, про наглядачів, про умови. Це було на тридцять п’ятій
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юні у Всехсвятську. Дуже цікава була наша розмова. Він розповів мені дуже 
багато цікавого. Мене він здивував величезною пам’яттю своєю. Знав дуже 
багато віршів, цитував Ліну Костенко величезними уривками, сучасних по
етів українських. Я вперше почув, як можна читати білий вірш. Я завжди ду
мав, що це хоч і добрий вірш, але йому бракує музичності, хоча і в Шевченка 
багато написано білим віршем, і вони дуже легко запам’ятовуються. Деякі 
навіть піснями стали. Але я все-таки думав, що це все-таки не так. А він про
читав такі вірші, я побачив, як можна, змінюючи ритміку, виразно подати та
кий вірш.

Відбули ми там трохи більше як два тижні, і нас повезли назад і поміс
тили знову у різні камери. Потім ще ми один раз були разом, але недовго. 
Людей таких не держать разом.

Коли привезли нас із Мордовії, то сказали, що ви не будете сидіти ні з 
ким з членів Української Гельсінської групи. І так воно й було. Тримали мене 
і ким хочете, тільки не з членами Гельсінської спілки. Хоча я не бачив вели
кої різниці, були чи не були люди в Гельсінській спілці. Але була така наста
нова. Але іноді нас садили разом на короткий час, щоб послухати, якщо треба 
їм щось з ’ясувати. Так я сидів з Василем Овсієнком і з Стусом трошки сидів, 
але не довго.

Треба сказати, що був він крутого характеру. Такі люди мало керовані. 
Я таких зустрічав і протягом першого періоду ув’язнення, і другий раз такі 
люди були. Один з них Василь Стус був. Він ставив свободу України вище 
всього, вище свого життя. Але він був самодостатня людина. Йому не потрі
бен був хтось.

Хто? Співрозмовник?
Як вам сказати... Ми сиділи за одно. І веселіше, коли знаєш, що ти не 

один. Але якби нас нікого не було, а він один був, він однаково відчував би 
всю відповідальність за свободу України і однаково так би себе вів. Ця само
достатність є викінченість особи. Але вона незручна іноді в тому, що людина 
не узгоджує своїх дій з іншими людьми. Він сам програмує свою поведінку. І 
іноді вона є дезорганізуючим моментом. Відносини з адміністрацією склада
ються в нього завжди погано, тому що він не вкладається в рамки. Він є рога
тий і ті роги вилазять. В нього відносини з адміністрацією мають, так би мо
вити, свій ритм і свою причину. На нього накричали, чи його покарали, або 
він бачить якусь несправедливість —  він робить сам акції протесту. Він пише 
заяву, або вимагає ще чогось, або оголошує голодовку і нас ставить перед ви
бором: або ми залишаємо його одного, або ми включаємося і мусимо підтри
мати його. Я вважав часом, що цього не треба робити. Якщо мова йде про ак
цію протесту, то її треба було так організувати, щоб можна було включитися 
всім, принаймні, активним людям. І для неї потрібна причина не індивідуаль
на, а якась трохи ширша. А він з тим не рахувався.
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Ми проти того, щоб зараз проводити акцію, але не можемо його поли
шити одного. Ми всі вв’язуємося в акцію. Причому в душі у кожного з нас 
протест проти того, щоб проводити цю акцію. Коли нас менше було в тюрмі, 
це не так дезорганізовувало, але в зонах складніше було, там сотні людей є. 
Складається таке незручне становище. Що робити? Включатися? Так сама 
обстановка непідготовлена, щоби всі включалися. Не включатися? Це поки
нути чоловіка один на один з адміністрацією. Також незручно, совість якось 
не дозволяє. Виникали тоді трохи ненормальні взаємини, бо в таку акцію 
включалися не всі, хто міг включитися. І тоді виникало незадоволення одної 
частини іншою.

Одним словом, він людина отака. Такі речі виникали. І тут нічого не 
зробиш.

Що могло служити причиною конфліктів з  адміністраці
єю?

Безліч причин. Ви сіли на ліжко, наглядач подивився: «Чого ви сідаєте 
на ліжко? Я вас попереджував, щоб ви не сідали на ліжко». А тут інший си
дить на ліжкові, і йому нічого не кажуть. А він із поліції. Людина тоді гово
рить: «Чому ви застосовуєте індивідуальний підхід? Он же сидить поліцай. 
Чому ви йому не говорите?»

Одним словом, отаке. Там сів на ліжко, там ти взяв книжку, там ще 
щось. Є тисячі причин. Ведуть у лазню, і ти нахилився вирвати листок куль
баби або викрикнув щось у кватирку або в двері: дістав листа, новину якусь 
передали. Почули наглядачі, склали акт. Листи конфісковували. Це одна з 
найважливіших тем життя. Ви написали листа, вас викликають і кажуть, що 
ваш лист конфісковують, бо ви пишете там умовності.

—  Які умовності?
—  Ви самі знаєте які.
Ніяких умовностей нема. І вони ніколи не розшифровували. Ви залиша

єтеся безборонні. Вас звинувачують, але не доводять, в чому саме звинува
чення.

А маєте право на один лист на місяць. І дуже хочете сказати пару слів 
матері чи кому-небудь. Вам конфіскували раз, конфіскували другий раз, а по
тім з дому приходить лист, а вам зачитують акт, що лист конфіскований, 
причина —  «інформація, не подлежащая оглашенію».

Мама вам написала інформацію, яку вам не належить знати. Так людину 
можна довести до білого гарту.

Якщо тут це не має такого значення, одержав, не одержав, тепер чи в 
четвер, то там, в умовах сенсорного голоду, коли нема з зовнішнього світу 
нічого, то страшенно важливо одержати той лист, хоч ті два слова. А ї \  вам 
не дають. Потім на роботі до вас причепляться, що ви не так зробили. Без кі
нця. Причин дуже багато.
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Людина раз промовчить, два промовчить, а на третій огризнеться або 
щось скаже, і тоді навалюються на вас всі гуртом.

Адміністрація в Кучино була значно гірша, ніж у  Мордо
вії?

Багато гірша. Там підібрали спеціально таких людей якихось... Не мож
на сказати, що вони дебільні, але дуже низького інтелекту. Сказали слідкува
ти, кишені всім позашивати, пообривати все. До будь-чого придиралися. Лю
дина не може витримувати це без кінця.

Були там українці з походження?
Не багато, але були. Був такий з Кубані Король. Був трохи, але розраху

вався і втік, тому що не міг витримати. Був такий Руденко, не знаю, з якої він 
області. Дурний страшенно. Присікувався ні за віщо. Такі бували більшість 
наглядачів.

Щодо режиму. Поступово закручували ту гайку. Вели до того, щоб всіх 
нас там знищити. Лікарня, харчування, оце присікування. Це псувало нерви, 
псувало здоров’я. Ставало все гірше і гірше.

Ми відчували, що нам прийдеться піти в могилу. З цим всі зжилися. Ба
гато разів кагебісти повторювали, що ніхто звідси не вийде, якщо він не роз
кається. Якщо він не признає, що він ворог, і не розкається, він не вийде, бо 
як можна випускати на волю людей, які не роззброїлися. Знаєте, кажуть, КГБ 
має задачу охороняти державу. Ми вас не випустимо. Або он туди, в болото, 
яке за зоною, або розкаятися треба. Але за нами була Україна. Ми так розці
нювали то, і тому не можна було капітулювати.

Василь ще був у  зоні, коли це з Бердником трапилося, ко
ли він підписав покаяння?

Василь був в зоні, він знав то. У вісімдесят четвертому році в травні мі
сяці помер Тихий. А потім п’ятого вересня помер Литвин. Потім поліцай ще 
один помер, його замордували. Марченка в нас також замордували. А вже в 
вісімдесят п’ятому Стуса.

Це робилося так. Вони вибирали собі жертву і навалювалися на неї. Я 
був на початках такою жертвою. Я зумів викрутитися через інфаркт, через 
інші способи, завдяки великому досвіду, терпеливості і просто господній до
помозі. Довівши мене до каліцтва, вони переключилися на другого. Цим дру
гим був Тихий і потім Юрко Литвин. Потім добавився Валерій Марченко, по
тім два поліцаї, українець і азербайджанець. Все це на деякий час їх задово
льнило, а потім вони переключилися на Стуса. Стуса вони довели.

Це не від того, що люди були виснажені, а це був резуль
тат спрямованої дії.

Дія була на всіх. А в межах тих всіх вибирався ще той, той, той... Така 
була атмосфера у вісімдесят другому, третьому, вісімдесят четвертому році.
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Він ставив питання про те, як далі? Чи чекати, щоб нас поступово по одному 
закопали, чи, можливо, вчинити колективну акцію спалення чи щось.

Стус був за те, щоби зробити таку колективну акцію. Один час я, в 
принципі, також був майже за це. Але важко на це йти колективно. Розумієте, 
яка ще тонкість психологічна. Якби ми знаходилися в одній камері, ми би на 
це пішли. Але ми в різних камерах. І вони роблять як: дадуть одній камері 
чуть-чуть якесь полегшення. Менше придираються, їсти пропустили, дали 
ларьок. Дали людині чуть-чуть дихнути, і людина вже не хоче йти на само
спалення. Інші камери готові, а хтось не готовий. То є маневрування, бо їм 
карти всі відкриті.

Чиїсь листи не пропускають, а чиїсь ідуть. Хтось пише скаргу, що його 
фактично позбавили листування. А йому кажуть: «Той же одержує, бо він не 
пише антирадянщини, і ви не пишіть». То є лицемірство суцільне. Але воно 
дає трошки різницю, і та різниця впливає.

У вісімдесят четвертому році Юрко Литвин... То є 
страшна історія з Юрком, може, вам розказували?

Трошечки розповідали. Для мене вона загадкова й досі. Знаю, що його 
знайшли під ковдрою з розтятим животом, але інструменту не було знайдено.

1 ви схильні думати, що це все-таки було самогубство?
Так. Я так схильний думати. 1 я так само схильний думати, що і Стус так 

само зробив. І навіть більше. Розумієте, у Мордовії коли ми були, Тихий те 
саме хотів зробити. Знаєте, самогубство —  це величезний акт героїзму. Є са
могубство іншого порядку, коли людина вже бачить, що світ втратив для неї 
смисл і всякий інтерес до життя вона втратила —  то одне, то розпач, чи, так 
би мовити, туга.

А тут момент зовсім інший. Ми маємо форму боротьби. Найбільше, що 
кожен з нас може віддати за свободу України —  це життя. І ось питання: ко
ли і як це зробити. І одному здається, що вже та обставина, коли це треба 
зробити. А інший каже ні, я ще можу витримати, я ще можу щось зробити. 
Ще є надія, ще до того, як повіситися, я ще щось напишу, каплю ще зроблю 
якусь.

І ці вагання, надії на те, що ще щось вдасться зробити, трошки 
роз’єднують. Тим більше, і ті зовнішні обставини, які розподіляє адміністра
ція, грають на тому. І сама людина... Кожен ще відчуває щось у своїй власній 
душі, має голос духу свого. І той дух їй каже, що ти це можеш зробити, але 
ще не зараз. Трошки почекай, бо ти ще можеш ось це зробити. І розумієте, 
людина, якби всі були у камері разом, пішла б. Вона би пожертвувала тим', 
що мала б зробити перед цим актом. Але через те, що вони не всі гуртом, і 
виникає воно то в одної людини, то в третьої в різний час, то виходить, що 
колективно в тих умовах важко це зробити. Більш-менш така була прийнята 
лінія, що ми підемо, так би мовити, по-одному. Це не те, що хтось домовляв
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ся, але воно само так ішло, і всі змирилися з тим, всі прийняли то, тому що 
нам не один раз говорили, що звідти ніхто не вийде не покаявшись. Так воно 
мало бути.

А в Юрка і Василя були такі розмови, що вони можуть 
піти на самогубство? Чи ви просто здогадувались?

Я вам скажу, що Стус це кричав. Одного разу було так, що я сам закри
чав, що ми можемо це зробити гуртом. Після Литвина Юрка Стус написав у 
Київ, що якщо не зміниться режим, то це не буде останній акт протесту спо
собом самогубства. Так що це не було щось несподіване. То повторювалось. І 
тому коли то сталося, то воно психологічно для мене вкладається в ту систе
му настроїв, в ту систему мислення, яка була.

Я не виключаю й іншого. Знаючи таку систему настроїв і мислення, мо
гли задавити. Але тут, так би мовити, підготовлено все для того, щоб самому 
це зробити. Вони підштовхували до цього.

Десь за шість місяців перед тим, як це сталося, його позбавили фактич
но листування. З дому не пропускали, його листів також не пропускали. Він 
написав раз, —  вони пред’явили акт про конфіскацію. Потім знову конфіска
цію, потім знову конфіскацію. Він нарешті взяв і написав телеграму: «Мене 
позбавили листування, тому не чекайте листів».

Це додому?
Додому з тюрми телеграму. Вони його викликають і кажуть: «Хто вас 

позбавив листування? Вас ніхто не позбавив листування».
Василь не витримав. Просто не витримав і закричав: «Фашисти!» Розу

мієте? Його посадили в карцер за те, що він образив офіцера. Посадили. Він 
відсидів там днів десять чи що. Побув він деякий час в камері з Бородіним. 
Там таке було. Він читав словник, вивчав англійську, французьку чи німець
ку мову. Стояв біля ліжка. А спав він на другому поверсі. На першому повер
сі спав Бородін. Заглядає у прозурку наглядач і каже: «Що ви там ліжко дер
жите в антисанітарному стані?» А він книжку туди поклав, словник чи що. 
Стус повертається спокійно до наглядача і каже:

—  Скажіть, як мені покласти, щоб ви не мали до мене претензій?
Той каже:
—  Покладіть на місце подушку.
—  Добре! —  цей взяв, поклав подушку. Наглядач брязнув тою защіп

кою і пішов. Він хотів, щоб Стус почав сперечатися. А Стус відповів спокій
но, і той, незадоволений, засувкою брязнув і пішов по коридору. Але назавт
ра викликають Стуса і читають йому акт, що на неодноразові зауваження на
глядача відгукувався різко, не хотів привести ліжко в нормальний стан. На 
справедливі зауваження наглядача реагував лайкою і так далі.

Він каже, що так не було.
— Як не було? Було! Подивіться підписи.
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Акт склав черговий офіцер і ще три наглядачі.
Не пригадуєте, хто це був з наглядачів?

То був старший лейтенант Сабуров, черговий. А з прапорщиків я не 
пригадую хто. Потім викликають його до Долматова, і Долматов йому читає 
цей акт про порушення режиму. Він каже Долматову, начальнику зони, що це 
несправедливо.

—  Я не сперечався. Коли мені сказав наглядач поправити подушку, я 
поправив.

Той каже:
—  То що, я маю не вірити цим людям, які написали акт?
—  Вони набрехали!
—  Як це так набрехали? Ви хочете сказати, що вони неправду сказали? 

Я к и й  інтерес їм  говорити неправду? Та ви ж зрозумійте, їм нема ніякого інте
ресу говорити неправду!

Розумієте, такий цинізм!
—  Я маю не довіряти наглядачам? Та якби я не довіряв, то я мусив би їх 

повиганяти з роботи. Для чого мені такі наглядачі, яким би я не довіряв? Я їм 
довіряю!

Його покарали.
Потім був ще один випадок. Вже після відбою лежать Бородін і Стус, а 

на вежі вартовий почав співати і танцювати. 1 вони кажуть між собою, Боро
дін і Стус, що давай покличемо капітана, хай він попросить, щоб не шуміли, 
бо він спати не дає. Бородін встає, натискає на кнопку, підходить черговий. 
Бородін просить Галєдіна, чергового, зателефонувати, щоби вартові переста
ли співати. Той нічого не сказав, пішов. Може, й зателефонував. Назавтра 
акт, що Стус піднімав шум в коридорі, не давав іншим в ’язням відпочивати, 
вимагав припинити спів із вежі, хоч насправді тих співів не було.

По-перше, ніхто не кричав, ні Бородін, ні він. І взагалі не він викликав 
капітана. Але викликає його Долматов, та й каже:

—  Ви порушили знову режим. Чому ви порушуєте режим?
—  Який режим порушую?
—  Ви кричали на коридор, не давали іншим в’язням спати, викликали 

капітана, нібито на вежі якийсь шум.
—  Я не викликав. Можете запитати в Бородіна, він підтвердить.
Долматов каже:
—  Я знаю, ви всі «антісовєтчікі». Я знаю, що Бородін не буде проти вас 

свідчити.
Стус був спокійний. Думав, що не звинуватять, що просто непорозумін

ня якесь.
—  Ви що хочете сказати, що капітан Галєдін мені набрехав? Чотири 

чоловіки підписали. Невже я можу не довіряти цим людям?
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Того це знову вивело, і на цей раз дають йому п’ятнадцять діб. Це було 
двадцять шостого серпня.

Перепрошую, а ця телеграма, що він висилав додому, то 
її пропустили?

Не пропустили. Ту телеграму не пропустили.
Вона була російською мовою чи українською?

Українською.
Вони дозволяли українською посилати?

Існує правило, що телеграми відправляють тою мовою, якою написана, 
латинськими літерами. Це є по Союзу таке правило.

Двадцять шостого числа його посадили в карцер. Був коридор такий до
вгий і в кінці коридору коридор поперечний буквою Т. Наліво була робоча 
камера сьома і чотири камери карцерні. Його посадили, здається, в четверту 
камеру. Я сидів в сьомій камері і закручував гвинтики.

Це навпроти тих камер?
Не зовсім навпроти, а навскіс по діагоналі. Через коридор по діагоналі.
Коли Стуса посадили в карцер, то там ще один працював в камері. Я з 

цього кінця, той з того кінця. На перший же день Стус попросив, щоб його 
познайомили з постановою. Вийшло так, що був якраз той Сабуров. І він ка
же: «Ви ж читали постанову?» Стус каже: «Я хотів би почитати постанову 
уважно». Той приносить і читає. Я також сидів і слухав. Там написано, що 
він останній час систематично порушує режим, погано впливає на інших 
в’язнів, то за це йому дають п’ятнадцять діб.

Він каже, що це несправедливо, що він не порушував режим. І тоді був 
протокол складений неправильно, і тепер. Той каже:

—  Я знаю, Стус, ви антирадяніцик, націоналіст. Ви ніколи не думаєте 
так, як ми. В нас є ідейні розбіжності, і ви ніколи мене не зрозумієте, а я вас. 
Ми стоїмо на різних політичних позиціях.

А той каже:
—  Причому тут різні політичні позиції? Тут мова про факти. Такого не 

було, як ви написали.
А той йому знову те саме.
Стус каже:
—  Ви, старший лейтенант, бандит.
Той грюкнув дверима, сказав наглядачу, наглядач закрив, і вони пішли

геть.
Це вони говорили у  третій карцерній камері, де сидів 
Стус?

Це четверта камера. Там же подвійні двері: одні дерев’яні з залізом, а 
другі —  грати. Відчиняються дерев’яні оббиті залізом, а ф ати залишаються
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зачинені. І через грати відбувається та розмова. Стус задавав питання гучно, і 
тому я чув ці питання. А той відповідав не зовсім гучно, але все-таки в осно
вному я цю розмову чув.

На другий день Стус вимагає заступника по режиму, такого підполков
ника Фьодорова. На другий день прийшов підполковник Фьодоров, і він йому 
знову говорить.

У серпні місяці почало холоднішати. Вже числа з п ’ятнадцятого серпня 
ставало все холодніше і холодніше. Паморозь падала на ті грати. І кожен день 
звужується період тепла. І на кінець серпня вже було доволі холоднувато.

З карцерних камер водили на роботу?
Водили.

/  Стус оці останні дні з кінця серпня до того, коли він за
гинув, ще ходив на роботу?

Ні, мені здається, він не ходив.
Стан його фізичний на той час був уж е поганий?

В кінці серпня доволі холоднувато вже становилося. Вночі вже доходи
ло до 5-6 градусів, а вдень температура піднімалася до градусів 15-18. Ко
жен день потихеньку зменшувалася і зменшувалася температура. Він був 
вдягнутий у трусиках, в майці і в смугастій літній в ’язничній формі. Коли хо
лодно, дозволяли білизну теплу одягнути, але не дозволяли ні куфайку, ні 
бушлат. Тільки на ніч, коли холодніше ніж 16 градусів, то положено дати 
бушлат. Коли він викликає їх і каже, що холодно, то вони кажуть, що є біль
ше, 16, 17 градусів і не дають. По-перше, вони з тими градусниками махлю
вали. По-друге, вони посилались просто на те, що зараз тепло. «Зараз тепло, 
ви просто видумуєте». В результаті людина дуже мерзла. Це дуже важко, бо 
коли тепло, то ще можеш скулитися і якось подрімати. А коли холодно, то є 
важче. На ніч відкриваються ці нари, і на тих нарах до ранку можна лежати. 
Без нічого. То дошки. На ногах капці. Дають старі брудні капці, і на голову 
давали таку ярмулку, таку тюбетейку. Отже, покласти під голову нічого не 
можна. А одягнутий в тоненьку ту курточку і тоненькі штани. Причому, коли 
одягають в карцер, то дають так, щоб куртка була коротесенька зовсім. А 
штани —  одна штанина коротша, друга довша, але дуже старі, аж світяться ' 
зовсім не гріють. Спеціально дають таке. Там холодно весь час. Тільки десь у 
другій половині дня людина могла чуть-чуть нагрітися. Але камера за ніч на
стільки остуджується, що за ці кілька годин тепліших вона не встигає всере
дині нагрітися. І тому лише чуть-чуть людина відходить від того холоду, а 
потім починає знову холоднішати. Система опалення там була зроблена так, 
що на карцерний відділ вона є окремо. Можна закрити воду, і вони не обігрі
ваються. Та частина, де люди живуть і працюють, обігрівається, а ця не обі
грівається.
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За постановою Ради Міністрів РРФСР близько шістдесят восьмого року 
опалювати повинні не залежно від сезону, а залежно від температури. Отже, 
якщо всередині температура нижча від шістнадцяти градусів, то повинні бу
ли би опалювати. А вони не опалюють. І людина не має відпочинку, тому що 
трошечки походив, ліг. Заснув. Але вже через півгодини від холоду прокида
єшся. Лягти горілиць небезпечно, бо, як правило, всі простуджували нирки 
на цих холодних дошках. Значить, боком зіщулишся. А під голову нема що 
покласти, і ноги мерзнуть. І тому довго не пролежиш. Піднявся, знов побігав 
по карцерній камері, трошки ніби розрухався і знов ліг, знову задрімав, знов 
півгодини поспав. Але так сили втрачаєш, і поступово стає все менше і мен
ше енергії, щоби ходом і руханкою розігрівати себе. А холод наступає поволі.

Двадцять шостого він сів. Десь двадцять дев’ятого числа, двадцять во
сьмого, може... Двадцять дев’ятого, напевно, прийшов цей підполковник 
Фьодоров. І він йому каже, що мене посадили сюди незаконно. Я прошу пе
ревірити постанову. І я хотів би справедливості. Чому ви не повісили на стіні 
тюрми правила? 1 чому там не написано, що сідати на ліжко не можна? Що 
руки оперти на ліжко не можна? Ви цього не робите. І тому, якщо сів 
Лук’яненко, то ви його караєте. Якщо сів інший хтось, його не караєте. Так 
ви караєте вибірково. Ви караєте одних і тих же людей. Придирки різні шу
каєте, присікуєтеся і їх караєте. Я вимагаю, що, якщо не можна сидіти, пові
сьте, щоб воно всіх стосувалося. І якщо можна, не карайте. Це ж несправед
ливо. А він йому каже:

—  Ви вічно незадоволені нами, як ми робимо, бо ви вічно незадоволені 
радянською владою. Вас за то і посадили, щоб ви зрозуміли, що наша радян
ська влада не має зла проти вас ніякого. Але ж ви самі не хочете зрозуміти 
добро радянської влади.

Отаке. Стус каже:
—  Ви розумієте, що справа не в тому, яка радянська влада, а в тому, що 

сама постанова побудована на фальшивих доказах.
А він йому каже:
—  Ви розумієте, Стус, ми вас знаємо не перший день уже. Ви націона

ліст, ви проти радянської влади. І тому, звичайно, ви незадоволені. Ми не хо
тіли би вас садити, але ж ви незадоволені радянською владою.

Спочатку розмова йшла спокійно?
Спокійно. Але кінець-кінцем довів Стуса таки знову. Стус йому каже:
—  Ви підтримуєте цей несправедливий режим? Підполковнику, якщо ви 

не скасуєте цю незаконну постанову, я оголошую голодовку смертельну.
Той каже:
—  Я не бачу підстав скасовувати постанову.
Грохнули дверима, і вони пішли.
І Стус об’явив голодовку. Це двадцять восьмого, здається, було.
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Це голодовка суха, без води?
Ні. Смертельна —  це не те, що суха. А значить, доки не буде скасована 

ця постанова. Потім він ще вимагав, щоб прийшов прокурор Чусовського ра
йону. Прокурора Чусовського району не було. Може, пізніше й був. Я не ба
чив просто. І він об’явив голодовку. Ця голодовка почалася. Я, коли вранці 
йшов, то завжди кашляну або ще щось. Або просто скажу «доброго ранку, 
Василю», привітаюся. Він відповість. Іноді не давали сказати «доброго ран
ку». Я тоді заходив в камеру і чув, як він ходить.

Коли затихало все і можна було думати, що немає наглядача, то я йому 
крикну: «Доброго ранку». Якщо близько немає наглядача, то так все прохо
дило. Якщо десь близько, то закричить: «Тихше!» Але сигнал був. Я чув, як 
він ходив, гуляв по камері. І кожного ранку ми обмінювалися такими приві
таннями. Вони осмикували. Але так було першого вересня, другого вересня, 
третього вересня.

А становиться все холодніше. Нарешті четвертого вересня ведуть мене 
на роботу. Я бачу, стоїть капітан, коли мене з камери виводять. Стоїть тут 
один біля повороту, другий біля камери Стусової стоїть капітан. А мене заво
дить у мою робочу камеру інший. Я думаю, що таке, що так багато. Але не 
звернув уваги. Завели мене. Я собі сів, посидів, взявся до роботи. Через пів
години десь прислухався. Не чути кроків Стуса. Думаю, чому так. Я один раз 
кашлянув, другий раз кашлянув. Він не відзивається. Потім мент підійшов: 
«Перестаньте!» Я перестав. Сам собі так слухаю. Думаю, в чому справа. Так 
якось трохи тривожно на душі. Але, думаю, Бог його знає. Може, перед тим 
ходив. Може, трошечки тепліше там стало чи як. Але на душі неспокійно.

Тим часом взявся я до роботи. Крутив ті свої гвинтики. Потім ведуть на 
обід. Відчиняють двері. Знов я бачу ті самі три чоловіки. Один біля дверей 
моїх стоїть, біля його дверей і на повороті.

Привели мене, відкрили камеру нашу. В камері сидить такий Сухов, 
в’язень, росіянин, і Гунор Астра. І вони розказують таке.

Цей Сухов каже, що нібито зняв голодовку Стус. Ніби йшов вранці, ко
ли давав їсти такий Візир, наш, з Полтавської області, то він сказав, що Стус 
зняв голодовку. Але вони кажуть, що бачили, як десь о пів на одинадцяту чи 
що, ціла купа офіцерів, уповноважений КГБ по зоні Афанасов, це із управ
ління кагебіст, майор, начальник табору Журавков, Максін, заступник по ре
жиму, Долматов, начальник цієї зони нашої і ще там менші пішаки йшли 
вздовж стіни. Вони зайшли по коридору до камери Стуса. В чому справа? Ця 
частина стіни, тут були жилі камери. І в час роботи тут нікого в камерах не
має. Усі є на протилежному боці, бо протилежні камери є робочі. Так вони 
пройшли повз ці камери, де немає людей, обійшли кругом і зайшли в той ка
рцерний коридор. Я не чув, бо я працював, стукав, видно. І я не чув, як вони 
зайшли. І тоді кагебіст викликав цього Сухова і каже, що Стус зняв голодов
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ку. Але потім дає йому другу версію, що Стус захворів і його відправили в 
лікарню уночі. Цей самий Сухов є стукач. Ми знали, що він стукач.

А вони ще в гарячці дали вказівку на кухню приготувати три буханці 
хліба, рибу і цукор на дорогу. Десь о пів на одинадцяту вони прийшли, а десь 
об одинадцятій годині вони дали вказівку на кухню підготувати три буханки 
хліба, рибу і цукор. Ми думаємо, нащо три буханки хліба? Коли відправля
ють в лікарню на тридцять п’яту зону, то іноді не дають взагалі, а іноді дають 
одну буханку. Там години три чи чотири їхати. Іноді на добу дають. Але на
що на три доби? Якщо на три доби, то, значить, кудись далеко повезуть.

Ми губимося в тих здогадах. Цей Сухов каже, що він зняв голодовку. 
Виходить, зняв, тепер дадуть на дорогу хліб і повезуть. Але ми знаємо, що то 
стукач, і він бреше. Ми кажемо, ти розкажи, як воно насправді є. Він тоді ви
дає ту другу версію запасну, що загалом його тут вже немає. Він захворів, і 
його відвезли в лікарню.

Ця обідня перерва закінчилася, і я йду туди знов на роботу. Чи є, чи не
ма тут Стуса? Я тривожно прислухаюся. Знов постукав, обізвався. Нічого не
має. Мент прибіг, кричить: у чому справа? Прибирав на коридорі Гупало та
кий. Його також не пустили на коридор. Його немає. Назад знов з роботи по
вели нас. І нічого встановити не можна було. Тоді ввечері я викликаю капіта
на і кажу:

—  Скажіть, будь ласка, чи Стус тут?
—  Я не зобов’язаний вам говорити.
—  Ви не зобов’язані, але мені хочеться знаги, чи тут Стус є, чи немає.
Він каже:
—  А що? Все в порядку. Він зняв голодовку, і все в порядку.
Але дивиться так на вас, цей Галєдін, капітан, дивиться такими світлими 

очима, не моргне. Більше питати нічого. Але в самого на душі неспокійно.
Завтра вранці я записуюсь до лікаря. Після роботи я заходжу до лікаря і 

кажу до нього:
—  Скажіть, Стус повісився чи його вбили?
А Пчєльніков каже:
—  Та ви що, Лук’яненко, видумуєте?
Я кажу:
—  Ви ж не скажете, що нічого не сталося.
—  Нічого не сталося. Стус зняв голодовку, і нічого такого не сталося.
Вдень, коли вели мене на роботу, я з ходу до тої прозурки! Зараз загля

ну!
Це п ’ятого вересня?

Так, п’ятого. Мене перехопили перед самою прозуркою —- і назад у ка
меру. Ніби за порушення. Добре. Я зайшов у камеру і сиджу. Приходить десь
о десятій годині, чи що, капітан:

153



—  Ви чому не на роботі?
—  Мене повели назад за порушення.
—  А в чому справа?
Я кажу:
—  Ви мені скажіть, що зі Стусом?
Він каже:
—  Нічого, його взагалі тут вже немає.
—  Як немає?
—  А так. Він захворів, і його відвезли в лікарню.
Нічого не ясно. Тоді я записався до Долматова на прийом. Мене повели 

на роботу. Після роботи ведуть нас на прогулянку. Там три такі дворики бу
ли. Той самий прапорщик, який привів, він привів нашу камеру останньою 
туди. Коли нас заводив, хтось йому крикнув. Він каже: «Зараз прибіжу!» І 
побіг. Ніби залишилися ми без нагляду. А в сусідньому дворику хлопці гу
ляють. Так хотілося сказати що-небудь туди, щось попитати. Я утримався. То 
була явна провокація. Треба було хоч словом обізватися, і тоді схопили б і за
гнали у карцер. Але нічого робити. Після цієї прогулянки мене ведуть до ка
пітана.

Я кажу:
—  Якщо в’язень помре, чи зобов’язана адміністрація повідомити роди

чів?
Він каже:
—  Зобов’язана.
Я кажу:
—  Коли зобов’язана повідомляти?
—  Зразу після його смерті.
—  Ви повідомили жінку Стуса?
Він каже:
—  Та що ви, Лук’яненко! Та звідки ви взяли таке?
Я кажу:
—  Ви ж не будете заперечувати, що його тут немає, що його забрали?
—  З ним сталося погано, з серцем. Ми викликали вертоліт, і його від

правили в лікарню.
Я кажу:
—  Коли вертольотом якого в’язня відправляли? Що ви видумуєте? Ви 

скажіть, живий він чи не живий?
—  Живий. Все в порядку.
І дивиться прямо, спокійно, хоч би тобі що. Ні моргне, ні почервоніє. 

Мені нічого не залишалося, і я пішов назад. Але душа якось відчувала.
І що ще надзвичайно важливо, цього ж четвертого числа... Після десятої 

чи одинадцятої години завжди жінка приймала готову продукцію. Вони схо
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дяться в коридорі в ту дежурну кімнату, грають в доміно, жартують. Звуки 
там веселі були, сміялися. А це мертва тишина! Як в фобу. І це четвертого 
числа, п’ятого так. Ми на них дивимося. Знаєте, явно люди ходять по трупові. 
І те, що я не чув кроків Стусових, і те все.... Якось мені так.., що його немає. І 
так стало жалко-жалко. Я надзвичайно рідко в своєму житті не втримав сльо
зу. І в цьому разі також я не стримав її. Так стало жалко! Нас зменшилося. І 
зменшилося на таку чудову людину. І якось шукаєш розумом ще заперечен
ня, а душа каже: нема його. І всі оці ходіння до лікаря, до Долматова, усе це 
не переконувало, що він живий. Незважаючи на їхню нахабну брехню, усе- 
таки неспокійно було. Я думав: «Його немає». І десь аж дванадцятого числа я 
одержав телеграму, що його немає. Аж дванадцятого вересня. До того часу 
ми не знали. А десь п’ятнадцятого чи шістнадцятого числа, чи сімнадцятого, 
прийшов з побачення Курило. Йому дали чотирнадцятого числа побачення з 
дружиною. Коли дружина приїхала, то там був похорон. Чотирнадцятого чи
сла ховали Журавкова. Майора, начальника тієї всієї зони. І потім ми вже 
взнали, шо вперше в історії після смерті Стуса не нагородили, не похвалили 
начальство, а щось сталось зовсім інше. Прилетів генерал якийсь із Москви і 
такої дав прочуханки тому Журавкову, що далі є два варіанти, що він сам за
стрелився, або що йому помогли застрелитися.

І тому від четвертого числа, від дня смерті Стуса до похорону того ма
йора минуло десять днів.

Є версія, що він від раку помер.
Від раку ніби Долматов помер. А Журавков... ніяк не виглядало так. Він 

перед тим був здоровий. Четвертого числа він ходив. Він був у зоні четверто
го числа, а чотирнадцятого похорон. Не міг його рак так поховати. Тоді гово
рили, що застрілився або застрелили його.

Вже змінилася політична обстановка, і важливо було перед світом ви
глядати трошки інакше. І тому ця розправа зі Стусом носила негативний ха
рактер, і не похвалили табірне начальство. Ця була остання жертва. Після 
цього уже більше смертей не було.

Звільнились ви звідти коли?
Звільнили мене дев’ятого грудня вісімдесят сьомого року і відправили в 

Сибір на заслання. Я мав ще заслання. Я відбув свої всі десять років. Правда, 
в той же день всіх з нашої зони відправили на тридцять п’яту зону, перевели. 
Мене привезли в Пермську тюрму, тримали там довго, потім відправили в 
Томську область на заслання.

В тій тюрмі, де Тихий помер?
Так, він в Пермській тюрмі помер. І там помер Андрій Турик. Це дуже 

цікава людина.
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Давайте перекинемось в часі до торішніх подій, до перепоховання. 
Коли були ми там, коли тяглася вся ця історія, щоб випустить нас 
звідти, коли пробивалися шини, не давали дозволів, і так далі. Ці всі 
історії ви знаєте. У нас там таке було враження, що поки тут не 
вирішиться справа з перепохованням, нам звідти виїхати не да
дуть. Ми навіть прийняли рішення, що ми лишимось на кладовищі, 
оголосимо голодовку, вся наша група. Ви були при цьому, як органі
зовувалося перепоховання в Києві. Чи не могли б ви розказати, як 
вирішилось питання, щоб він був похований саме на Байковому 
кладовищі разом з Олексою Тихіш і з Юрком Литвином?

Проблема з перепохованням була дуже складна. Чинили перепони весь 
час. Навіть в час перевезення. Ми точно не знали, чи доставлять, чи десь зі
рвуть, чи не зірвуть. Перед тим дуже широка громадськість взялася, щоб зро
бити це перепоховання. І коли вже всю підготовку там зробили, труни зроби
ли і все підготували, щоб перевезти сюди, коли вже стало ясно, що тіла бу
дуть тут, на Україні, то перед тим пішли в міську раду, пішли кругом і поча
ли добиватися. Було кілька варіантів. Хотіли поховати за містом. Це нікого 
не задовольнило. Була навіть ідея, щоб на Замковій горі поховати. Сходили 
ми на ту Замкову гору. То дуже крута і висока гора. Це одне. Друге те, що 
Замкова гора є таким осердям Києва, святим місцем. З тої Замкової гори і Ки
їв починався. Це місце знамените. Не хотілося ворушити те, що там є. Там 
треба було б прибрати, почистити. І кожен розумів, що та гора стане місцем 
паломництва в умовах самостійної України. В це місце будемо дивитися як в 
стародавнє, найдавніше коріння. А це щось новіше. І не настільки важливе, 
щоб ставити в один ряд з тою тисячолітньою історією. Це одне. А друге, що 
тут важко було би йти. Це пізня осінь, сніг. Але такий варіант був. І ще одне 
місце за містом, куди хотіли нас відіпхнути.

Врешті-решт дійшли до компромісного рішення, що вирішили на Бай
ковому цвинтарі. Тут і міська рада трошки поступилася. Загалом влада трохи 
змушена була рахуватися з такою широкого громадськістю. Влада бачила, що 
це не просто похорон, а що буде дуже багато людей. Вже сама підготовка в 
останні ці дні виявила величезну кількість людей. І сама та наелектризована 
обстановка вплинула на владу, і вона змушена була рахуватися з цим. І тому 
дозволили Байківський цвинтар. І ви бачили, як воно потім сталося. Що коли 
привезли на Софійську площу, то хотіли не дати, хотіли просто провезти, не 
відкриваючи машин, провезти до самого цвинтаря. Але все-таки біля універ
ситету відкрили, обнесли довкола пам’ятника Шевченку. А потім пішли.

І кожний крок наступний збільшував і збільшував людей. Якщо спочат
ку люди йшли, притримуючись правої сторони, то потім долучалося все бі
льше киян. І від Університету вже вулиці були заповнені геть повністю. Була 
така величезна маса, що міліція, яка хотіла спочатку дати тільки одну поло-

156



вину дороги, пізніше вже все віддала: і дорогу, і тротуари. І це вилилося в су
цільний величезний потік народу. Звичайно, з такою величезною масою лю
дей влада мусить рахуватися.

Я думаю, що це був день, коли весь Київ свідомий вийшов, щоб вклони
тися тим людям, віддати їм шану і проявити солідарність з тими, хто зараз 
продовжує ту справу.

Дуж е багато було людей, які приєдналися, не знаючи, ко
го хоронять. Сам грандіозний хід їх настільки вразив. Бу
ли вигуки: «Відітє, как оні своїх хоронят!»

Не раз з тротуару було чути «Хто це?.. Кого це?..» Люди не знали, але 
потім приєднувалися.

Чи снився вам Василь?
Ні. Мені дуже рідко сняться сни.

Якусь роль особливу він у  вашому житті відіграв?
Він є для мене дуже важлива людина. Він був чоловіком, який сприймав 

дуже гостро все, що відбувалося на Україні. Людина, яка ставила інтереси 
України вище від свого життя не на словах, а на ділі. Тут є дуже важлива та 
грань. Важливих слів багато хто вимовляє. Але не завжди ці слова є глибо
ким переконанням. Не завжди вони такі глибокі, щоби ставити життя на кар
ту. Він часто розказував вірші, навіть через кватирку. Щось своє, щось чуже. 
І самі його вірші є дуже оригінальні. Вони не є до легкого читання, безпереч
но, але дуже глибокі вони. Мене вразили тим, що дуже вдало видобував він 
слово із глибин нашої мови. Здається, що такого слова не вживали п’ятсот 
років. А він його добув, і бачимо, що це якраз доречне наше слово. Глибокі 
його думки були. Це великий вклад у нашу поезію, у нашу культуру. Але 
найбільше, що якось прив’язувало мене до нього і тепер прив’язує, це вели
кий жаль за тим, що він рано пішов з життя. Якби він був тепер, як багато він 
міг би зробити!

Є такі парадокси історії. Ви після свого хресного шляху 
зараз народний депутат Верховної Ради України. Як вам 
бачиться місце Василя Стуса не тільки в літературному 
житті, а й в  політичному?

Я думаю, що він своєю смертю зробив дуже велику послугу всьому на
шому національно-визвольному рухові. А тим фактором, що він є таланови
тий поет, він зробив дуже велику послугу українській поезії. Те, що він зро
бив, воно є безсмертний внесок в скарбницю і нашої духовності, і нашої бо
ротьби.

До певної міри Стус щасливий. Я знаю іншого патріота, не меншого, 
але менш щасливого. Це Юрко Литвин. Щастя в чому полягає? Стус написав 
щось, і йому вдавалося це пустити в люди. Воно не пропадало. Пропало дуже
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мало. Нещастя Литвина полягало в тому, що той що не напише, то заберуть 
кагебісти, все пропадає.

Я в розпачі був від того, як йому не везло. Це талановита людина. Він 
писав вірші чудові. Писав повісті чудові. І все гинуло. Хоча кожний із нас 
перед Господом є цінність велика і сам по собі. Життя кожного з нас дороге, 
бо воно є життя. І те, що Литвин згинув за Україну, —  це не менша послуга, 
ніж смерть Стуса. Завдяки тому, що йому не щастило, він не залишив по собі 
такої пам’ятки, яку залишив Стус. У нашій історії є багато людей, які згинули 
в боротьбі за волю. І коли ми там сиділи, то найбільшою мрією було, щоби 
кості лежали на Україні, щоби хоч життя те не було обпльоване ворогами і не 
змішане з кримінальними поганими злочинцями. Щоб залишитися тим, ким 
був, сином України. Так доля дала це Стусу, він не тільки згинув за Україну, 
він залишив великий вплив своєю поезією. І його тіло лежить на Україні, як і 
Валерія Марченка, як Литвина.

Так що якесь усправедливлення в цьому є, не справедли
вість.

Був дуже цікавий чоловік ще Андрій Турик. Він трошечки іншого похо
дження, попав раніше. Така ж самовіддана людина, щира, як і ці люди. Його 
вбили в Пермській тюрмі за те, що він підписав документ, звернення до Ор
ганізації Об’єднаних Націй сімдесят дев’ятого року про реєстрацію України 
як колонії. Той документ написав я, і підписало дев’ятнадцять чоловік. Всі 
ми розплачувалися по-різному за цей документ. Турик заплатив за той доку
мент життям. Мені дуже шкода, що про нього мало знають, і мені дуже жаль, 
що я не маю часу про нього написати.

Я, на свою прикрість, чую це ім ’я вперше, маючи вже ба
гато контактів з  людьми, які сиділи. Яким чином його 
вбили? Як Марченка, Литвина? Чи там було пряме вбив
ство?

Ні, через медицину. Він поїхав в лікарню, трохи на шлунок був хворий.
І менше як за місяць помер. Написали, що у нього рак печінки. Легше за все 
списати на рак.

Така наша доля і тяжкий шлях. Звичайно, всі ці вчинки повинні дістати 
моральну оцінку суспільства і воно повинно знати про все. Люди багато вже 
знають, але для України дуже необхідно, щоб ті, хто боровся і віддав за неї 
життя, були визнані нею. Бо в цьому є справедливість щодо тих людей. І в 
цьому є свідчення могутності українського духу. Якби не було такої бороть
би, то люди не могли б витримати. Наша нещасна доля так давно нас крив
дить, що без таких героїчних постатей ми б не витримали.

Господь поклав нашу територію відкритою з усіх боків. Тільки з півдня 
трошки морем відгороджені. Тому легко всі навали нас шматували, і тому 
легко всі вороги нашу землю загарбували. І ми могли б розсіятися і не зали
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шилося б сліду. А через те, що знаходилися такі люди, у яких відчуття 
обов’язку перед батьківщиною настільки велике, що не зупиняло їх ні перед 
чим, то це об’єднувало людей в один великий національний організм. Часом 
кажуть, що лицарі були десь там, в середні віки, а в наші часи людина здріб
ніла. Не зовсім так. Не так. Двадцяте століття показало героїзм української 
нації. І то масовий героїзм.

Тим більше хочеться, щоб світ на це трошечки відгукну
вся. Щоб Україна ввійшла в ту світову свідомість, бо це, 
по-перше, колосальний урок для всього світу, таке само- 
стояння, таке постійне протистояння. А по-друге, про
сто так, без дечого світ не дійде до самоусвідомлення. 
Свою саморефлексію світ не виробить, не усвідомивши 
Україну в собі. Світ має все це знати теж. Дякую Вам за 
прекрасну розмову.

Мені хоч дуже дорогий час, але я також розумію, що це потрібно. Мені 
би самому хотілося щось написати, але кожен день настільки завантажений, 
що мені ніколи писати це. Я не можу розв’язати цю проблему, що важливіше 
відключитися від сучасної боротьби і зайнятися мемуарами, чи...
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БОРИС ДОВГАНЬ ІЗ лютого 1991 р. 
Київ

Сталося це випадково. Це було на вокзалі, тут у Києві, в черзі за квит
ками. Я став за молодим високим чоловіком. Він був зодягнений в таке світле 
пальто. Це був, здається, кінець зими. Читав він якусь книжечку. Я вдивляв-
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ся, спостерігав за ним. Мені він здався цікавим зовні, цікаве обличчя. Потім 
виникла сварка така, як в черзі буває. Хто тут стояв, хто не стояв. Надто вона 
гак затяглася, та сварка. 1 раптом я почув такий красивий голос, баритон та
кий спокійний.

—  Та вже годі, може, вам.
Так він заспокоїв. І це вплинуло. Я почув, що він звернувся українською 

мовою, і якийсь він мені здався, як єдина доросла людина серед усіх. Він був
і вищий за всіх. Я на нього подивився, та й забув. Потім років через два, а 
може, через три до мене в майстерню привела свого співробітника моя дру
жина Рита. А працювали вони поруч на Володимирській. В мене майстерня 
була по Володимирській дванадцять, а їхня контора по Володимирській 
шістнадцять. Це було літо, і інший одяг. І незважаючи на все це, я відразу 
згадав того, за ким я стояв у черзі. Він досить часто заходив до мене в майс
терню попити чайку. Він скаржився тоді на шлункові болі дуже і дуже обме
жений був у їжі. їв так дуже обережно, але чай він завжди з задоволенням 
погоджувався випити.

Чи ви пам ’ятаєте його перше враження від майстерні? 
Він же, напевно, вперше побував у  майстерні скульпто
ра.

Я не пам’ятаю цього. У шістдесяті роки тоді були виставки скульптури. 
Зараз вони поновилися. Тоді було кілька таких виставок, шістдесят сьомий, 
шістдесят восьмий рік. Вони були без журі. Найчастіше вони влаштовувалися 
у приміщенні клубу будинку вчених. Я тоді виставив «Ожеледь». Колись на 
Хрещатику біля хлібного магазину я побачив таку сцену. Жінка сільська на 
милицях, без ноги. А було дуже слизько. Люди ледь повзли. Таке буває. І во
на в авосьці чотири або п ’ять хлібин тримала зубами. Вона розсувалася, ледь 
йшла. Біг якийсь молодий, спортивного вигляду чоловік і буквально перед 
нею зробив такий пірует. Його аж підняло, і він гепнувся перед нею. І такий 
контраст мені запам’ятався. Зробив я таке... Один падав, один на милицях 
стоїть. Виставляв я цю роботу. Мав наганяй. Був такий мистецтвознавець 
Владіч. маю ту газетку, в якій він мене звинуватив у жорстокості, що я не 
маю співчуття ні до кого, і що з таких виходять всякі такі от... Дуже далеко
сяжні висновки. Так що виставлялися такі роботи тоді. Потім це припинили 
потихеньку, і тільки два-три роки як відновились такі виставки тільки скуль
птури.

Чи якось Василь тоді реагував на ваші роботи?
Так, він реагував. Цікавився. Але я не пам ятаю такого, щоб він дав оці

нку. Він розпитував, цікавився. Потім я за порадою і навіть під тиском Рити 
почав ліпити Василя. Просто, я, може, важкий на підйом а так мені самому 
хотілося. Він спокійно погодився, без емоцій будь-яких, мовляв, як тобі тре
ба... Приходив він в обідню перерву. Це хвилин на сорок, ну, п’ятдесят най-
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більше. За цей час ми мусили попити чаю і попрацювати. Так що я вже був 
готовий, вже й чай був напоготові, щоб більше для роботи часу залишити. 
Приблизно тридцять хвилин був сеанс. Це було, може, разів з п’ять. Потім 
робота чомусь припинилася, але не тому, що я вважав, що вона закінчена. Це 
те, що я встиг зробити за дві з половиною -  три години. Без натури я не пра
цював.

Тобто, фактично, ця робота була зроблена тільки за час 
сеансів?

Так, тільки за час сеансів. Якихось три години. Я  і досі не можу поясни
ти, чому я взяв такий великий розмір для портрета з натури. Працював я на
пружено, тому що відчував, що дуже мало часу. Енергійно. Василь читав 
книжку і курив. Він не позував в повному розумінні цього слова, а просто 
стояв і читав книжку.

Ви не намагались його на якусь розмову розкрутити, щоб 
зазирнути в його реакцію?

Ні, бо я відчув, що відірву його тільки на якусь мить від тої книжки, а 
воно вже мені нічого не дає. Вже треба брати так, як воно є. Він так з опуще
ними очима. Мені здається, що в нього немає такого стану, що наче ця люди
на читає. Наче це трохи інший стан.

Левко Л у к 'яненко, ми його нещодавно знімали, сказав про 
нього одне дуже цікаве слово: «самодостатня» людина. 
Такий він і вийшов на вашому портреті.

Це була мужня і дуже ніжна людина водночас.
Це ви помітили відразу, як Рита Костівна його привела 
до Вас?

Ні не відразу. Це вже пізніше, коли образ повністю склався. Це дуже 
красива людина. Хоча це, може, трошки пошло так казати про чоловіка, але 
це не той варіант. В даному випадку це можна казати без того, щоб кинути на 
нього найменший відблиск пошлості. Це по-справжньому дивовижно красива 
людина в усьому.

Дуж е рідко бувають чоловіки, гарні саме чоловічою кра
сою. Красенів писаних дуже багато. А та краса, яка від
повідає суті саме чоловічій, дуже рідкісна.

Коли б це було, то незручно було б говорити, підкреслювати це. Але в 
даному випадку про це можна сміло говорити, бо це була красива людина в 
усіх проявах.

Я згадав, як він одного разу висловився. Була в мене така жіноча фігура. 
Він дивився, дивився:

—  Ну ти ж її і вилюбив!
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Чи ви мали розмови, які не стосувалися вашої безпосере
дньої роботи, про літературу, про той стан, який ото
чував вас?

Про літературу ні, тому що я йому був не пара в цій розмові. Коли я йо
го не ліпив, він не читав. Ми розмовляли до того, як починали працювати. 
Були якісь загальні розмови про поточні справи, враження.

А про ставлення до політичних діячів, до Леніна?
Я не пам’ятаю конкретно, але наші думки і оцінки були досить схожі, 

тому ми не сперечалися. Все було ясно.
Чи він цю систему, в якій ми опинилися, вже розумів? Чи 
він був вже таким, яким ми його знаємо пізніше?

Абсолютно! Абсолютно.
Після того як Жулинський знайшов деякі документи, по
яснювальні записки Стуса після того випадку в кінотеа
трі «Україна», з ’явилися дуже різні оцінки його взаємо
стосунків з ленінізмом.

Конкретних розмов чи окреслених оцінок мені не запам’яталось. Але те, 
що він ставився щонайменше без поваги до всього цього, це було ясно. Ціл
ком ясно було.

Я  бачу у  вас портрет композитора Грабовського. Це в ті 
часи він зроблений?

Так, в ті часи. В тому ж підвальчику.
Вони дружили?

Вони були знайомі дуже добре. Вони мали спільні інтереси. Рільке —  це 
була слабість і любов Стуса. Він його перекладав багато. Цим самим займав
ся і Льоня Грабовський. Він також перекладав Рільке. Я думаю, мені Льоня 
пробачить... Я пам’ятаю поблажливу оцінку Василя зусиль Грабовського. Він 
з посмішкою сказав, що це слабенько.

Василь такого не приховував.
Ось вам і на літературну тему розмова.

Ви були у  нього вдома на Львівській?
Бував. Досить частенько бував. В шахи мене він запрошував пограти. Я 

не пам’ятаю, на чию користь був баланс. Але пам’ятаю такий епізод. Була на 
його боці вагома перевага, але ще я міг змагатися. І ще хтось прийшов в гос
ті, і він мусив піти до хати.

—  Але ми дограєм, дограєм, дограєм.
І він почав програвати мені, щоб швиденько закінчити. Щоб не сказати: 

«Все одно я переміг». Таким чином він вирішив це делікатне питання.
А програвав він спокійно, якщо програвав?
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Так, спокійно. Це та людина, з якою дуже приємно грати в шахи. Мені 
здається, що досить з людиною зіграти дві-три партії, щоб пізнати її якусь 
суть. Бо є люди, з якими страшенно неприємно грати. Я не такий шахіст, але 
грати цікаво.

Чи пригадуєте його інші стани, крім спокійного? Коли 
він або дуже роздратований, або дуже веселий, щасли
вий? Чи таке рідко бувало?

Ні, чому. Але те і те було стримане. Таке враження у мене склалося, що 
коли він у піднесеному стані, бувало, то він себе стримував, що він не міг со
бі дозволити розсміятися на повну... Т-аке склалося враження. Але і гнів та
кож ніколи не переходив якихось меж. Я  не пам’ятаю таких контрастів надто 
великих.

Він був не важкий у  спілкуванні?
Знаєте, я вам скажу, мені було легше, коли ми були не вдвох. І коли ми 

були не вдвох, він і вірші читав, а коли на самоті ми з ним, то якісь загальні 
більш теми. Може, просто мало ми з ним спілкувались. Може, не було в нас 
надто спільної професійної основи. Все було нормально, але коли ми були не 
вдвох, то спілкування було якесь легше. А бувало, компанії там збиралися. І 
Кочур був .'

Я також ліпив Кочура. Це зовсім інша робота з ним, ніж із Василем. Лі
на Костенко якось там була в цій компанії. Череватенко. Череватенко часте
нько заходив, коли я над Кочуром працював.

Череватенко був знайомий зі Стусом?
Так.

Він ніколи мені про це не розказував. Він так хитро мов
чав, коли я фільм цей возив у  Канаду.

Такий був епізод. Я не думаю, що це для Череватенка надто неприємний 
спогад. Був Василь, Ліна Костенко, Череватенко і якісь дві дівчини чи то з 
Канади, чи то з Америки, що тоді була надзвичайна рідкість. Хтось їх привів. 
В мене якась була канапа, яку я на смітнику знайшов. Коротка така, на двох 
сидіти, бесіди вести. Ліна сиділа там, а Льоня Череватенко, мав він тоді вагу 
солідну і досі має, відповідно до свого прізвища. Нічого ж не буває так прос
то. І він щось розповідав про свої проблеми, про утиски якісь. І він розплака
вся!

І от реакція. Ліна на нього подивилась з ненавистю якоюсь, я помітив. 
Якось так різко вона на нього подивилась, а Василь зі співчуттям. Не тому, 
що він йому співчував, що йому так погано, а тому, що це людина такої нер
вової структури. Якась така його конституція.

Як взагалі Васшь переживав чужі прикрощі і чужі болі?

164



Дуже близько брав до серця, дуже близько. А себе виключав з цього 
якось.

В цю перерву недовгу перед останньою посадкою поїхали ми на Чорто- 
риї відпочивати в неділю. Пішли ми на луки. Там озеро є невеличке, дуже га
рне місце. Грали у футбол. Василь був тоді вже з покаліченими ногами. Біга
ли, грали. Він був виснажений, надзвичайно худий, бо колись він був струн
кий і сильний чоловік.

Десь якось через годину, як ми там влаштувалися, купалися, грали у фу
тбол, раптом їде чорна «Волга» прямо по луках. З тієї чорної «Волги» вихо
дять чи четверо, чи п’ятеро спортивного вигляду і в розквіті сил чоловіків в 
спортивних костомах з вудочками. Вудочки всі однакові. От- вони розмісти
лися близько, закинули всі четверо, поруч стоячи, у воду, і завмерли. І так 
вони кілька годин простояли там. Уже під вечір, коли сонечко почало сідати, 
зібралися ми, насміялися, нагулялися.

Ви одразу зрозуміли?
Звичайно. Це був тиск. Це настільки демонстративно. Відійшли ми пів

кілометра може, їде «Волга» повільно за нами. Потім пересіли вони в транс
порт громадський. І доїхали ми разом до метро «Поштова площа». Ми пішли 
з Ритою додому, а вони пішли за Василем слідом.

Василь дуже любив футбол і знав добре. Знав закордонних футболістів, 
де хто грав, хто в якій команді і все таке інше. Розмови в нас були і на футбо
льні теми.

На матчі ви не ходили?
Ні. І він не ходив. Коли він повернувся з заслання, він казав, що дуже би 

хотів повернутися в ту хату під соснами. Але йому це не випало.
Тієї хати вже не було? Чи вона ще стояла?

Вже не було. Ми перевозили Валю ще до його приїзду. Книжок багато 
було. Куди дівати? Куди подіти книжки, щоб вони не витіснили мешканців з 
тої хати? Я запропонував той стелаж, як зайти зліва відразу. Потім зробили 
кронштейн над вікнами до стелі. І Василь був дуже задоволений. Коли ми по
тім приходили, казав, що дуже добре книжки влаштовані.

Але те місце він любцв. І сумував. Ті величезні сосни, в яких був на чо
тири п’ятих стовбур голий. А там вже крона.

Вони там хилиталися, шуміли. Як колони якісь такі. Щось в тому було. І 
двохповерховий будиночок. Було романтично, хоч не вся та хата належала 
їм. На другому поверсі ще якісь люди були. Але все одно є подзір’я, травич
ка, можна було вийти. Хоч саме помешкання було якесь таке не здорове. 
Якась така не то сирість... Атмосфера там не була здорова для життя. Хата 
була поганенька як помешкання. Але, в цілому, з поетичного боку, вона була, 
звичайно, приваблива для нього. А тут стандарт цей.
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Потім відразу він пішов на завод. Спочатку ці опоки тягав важкі. Л ще 
гірше він скаржився, коли його поставили на конвеєр клеїти взуття. І він ка
зав, я пам’ятаю добре, що якоюсь мірою мені тут гірше, ніж в тюрмі, тому що 
я перестав бути поетом. Я не можу нічого писати. Нічого! Таке оточення все. 
В мене зовсім нічого не пишеться. Сприйняття світу необразне.

У цьому проміжку, коли він повернувся, чи він розповідав 
про ті часи, про Колиму?

Трошки розповідав. Розповідав. Розповідав, як він ноги поламав. Про 
всі провокації, про сусідів по кімнаті, про те, як вони себе поводили, що така 
гнусність на кожному кроці. Цей такий пресинг гнусністю на кожному кроці. 
Він розповідав про те, як він сидів.

Ця ваша скульптура «Обшук» якимось чином пов’язана з 
тим, що Василь розповідав?

Ні. В мене було кілька таких композицій. Це могла бути серія така. Я їх 
знищив. Чомусь здалося, що це недостойно скульптури. Ця тематика. Це не 
може бути постійною темою в скульптурі, але можуть бути такі композиції.

Такий епізод він розповів. Оце вже під його впливом. Десь на подвір’ї  в 
таборах хтось собі таку грядку зробив. Квіти. І коли якийсь наглядач дізнав
ся, побачив, то при ньому це затоптав. «Нє положено!» Є в мене такий ескі- 
зик. Хочу зробити таку роботу невеличку.

А чий це портрет з вусами?
Це «Вусате сонечко»1.

Ви теж тоді робили?
Аякже. Він позував, ходив до мене, але я не встиг його доробити. Я маю 

ще раз взятися за нього. Це я буду робити трошки по пам’яті, трошки по фо
тографіях. В мене є така віра, що я його доведу до пуття. Ще портрет Холод
ного в мене є. І я вважаю портрет Холодного одним з найкращих.

Я  дивлюся, що знайоме якесь обличчя. Але на фотографі
ях того часу я звик бачити Івана Олексійовича усміхне
ним. А тут є якесь передчуття дальшої долі. Коли це ро
билося?

Це я робив у шістдесят дев’ятому році після першого арешту до друго
го.

Чи впливає поезія Стуса на те, що ви робите?
Я так не можу сказати, що його поезія впливає конкретно, буквально. Я 

тільки маю на меті зробити роботу на основі спогадів про нього, вражень. Це 
такий високий приклад людської сутності, людської гідності, хоча доростати 
довелося, безперечно, до оцінки його сутності, висоти. Коли довелося з ним

1 Іван Світличний. 
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працювати, я не те щоб не надавав зовсім ніякого значення цьому. Але цей 
факт з часом почав виростати в подію. Почалося це з того, що з ’явилися за 
кордоном його твори з фотографією моєї роботи. Це якось уже об’єднало. 
Сам цей факт нашої роботи спільної, я так вважаю, над цим портретом нас із 
Василем якось з ’єднав.
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МАРГАРИТА ДОВГАНЬ 13 лютого 1991 р. 
Київ

Для мене перше знайомство залишилося художнім образом, новелою 
якоюсь ліричною. Уявляєте, в тому скаженому натовпі в метро «Хрещатик» 
раптом потік вперед і потік від мене. І між цими двома потоками стоять хло
пець і дівчина. Він такий могутній, чорнявий, профіль розкішний. Жінка не 
може не звернути увагу. А коло нього стоїть ніжна, тендітна дівчина. Мені 
вона нагадує Ботічеллівські образи жіночі. Знаєте, як медальйон вони, як 
двоє лебедят в цьому морі. Так вони мені в пам’яті лишилися.
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Ви опускалися, вони піднімалися, чи навпаки?
Вони стояли в коридорчику тому на метро «Хрещатик». Там, де монети 

розмінюють. Там два потоки людських, і вони стоять між ними. Потім, коли 
я читала ті шедеври ліричні, а вони всі присвячені Валі, мені так завжди в 
пам’яті випливає цей образ. Хоч він не збігається з образом поетичним впов
ні, з картиною. Але з образом Валі.

На береж ечку сам оти  
Н а ж овтом у пісочку  
кого лиш ив, не осягти,
Д руж ин у, а чи дочку.

Отака вона і була тоді в той момент коло нього.
Це цікаво. Він мав якісь почуття більші, як чоловік до 
жінки.

Я взагалі вважаю, що нічого подібного в нашій інтимній ліриці, як на
писане Василем, більше немає. Це щось недосяжне, що ми не вповні збагну
ти. Тому що ми зараз залпом читаємо Василя. Хай ще пройде якийсь час. А 
ця лірика його інтимна дивовижна. Така вона цнотлива, і така вона відкрита. 
Саме тому, що, може, його почуття було якесь велике і трагічне.

Причому доля відвела їм дуже мало часу бути разом. Ко
ли ви їх побачили наступного разу?

Вдвох? Ще був момент, коли Валя прийшла з ним на вечір, на той зна
менитий вечір, після якого почалися в нас погроми в редакції, і щодо мене. Я 
запросила на вечір в інституті зв’язку через своїх знайомих, які бували у нас 
в хаті, цікавих поетів. Одна комсомольська діячка така гарнесенька говорила: 
давай організуй, поможи мені.

Величезний зал. Тьма людей прийшла. Люди були в захваті. Прийшло 
тоді тринадцять поетів. Представляв їх Іван Дзюба. Були і Ліна Костенко, і 
Микола Холодний, покійний нині розкішний хлопець і блискучий поет Гриць 
Тименко, Микола Воробйов, Кордун. Був такий робочий поет Мельник Во
лодя. Борис Мозолевський прочитав неймовірно крамольні речі:

Я эту ком панию  Х рущ евы х и Брежневы х  
С воею  назвать не м огу.

Потім мені цією цитатою просвердлили мозги. Це уже шістдесят п’ятий рік. 
Це ще до одруження Стуса і Валі?

Я не пам’ятаю, чи вони були одружені, але вони знали один одного.
Може, це не шістдесят п ’ятого, а трошки пізніше?

Шістдесят п ’ятого року восени мене вигнали з роботи. Народ шаленів. 
Дзвінки. Вітали. Казали: «Боже, ми не знали, що існує така поезія українська, 
що є такі прекрасні поети!»

Яка публіка в залі була?
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Інтелігенція з усього гігантського інституту зв’язку.
Дали моєму редактору наганяй. Там було кілька партійних наглядачів, 

які обов’язково прийшли. Вони потім цькували ту Інну Кузнецову. Її вигнали 
з комсомолу. Не дали їй можливості захистити кандидатську, її тягали в КГБ. 
А для неї це було щось абсолютно нове і неймовірне. Тому що вона навіть не 
була причетна до літератури нашої, до слова нашого. їй там дурниці говори
ли, що я з всіма цими поетами [...]. Я їй казала, що я пишаюся цим. І ти пи
шайся, що в тебе така подруга. Всілякі дурниці, розумієте.

Чи виступав там Василь?
Аякже! Всі виступали. Він прочитав вірша, присвяченого Івану Світли- 

чному, «Не можу я без посмішки Івана».
Його заарештували тридцятого чи тридцять першого 
серпня.

А це було через кілька місяців. Мене тягали щодня. Почалися комісії 
безкінечні. Редактора вигнали з роботи тільки за те, що він утримався, коли 
мене виганяли з партії. Всі дружно голосували, а він утримався, Гнатовський 
Володимир Антонович. Був надзвичайно порядний, делікатний чоловік. І я, 
признатися, не чекала від нього такої мужності. Неймовірно скромний літе
ратор. Щось з узбецької з підрядником перекладав. Єдине, за що ми його ці
нували, що він був делікатною порядною людиною. І от він себе так повів 
перед тими монстрами в міськкомі партії.

А до того вперше я зустрілася з Василем в інституті літератури. Мені 
треба було рецензію на книжечку Бажана. Була маленька лірична книжечка. 
Коли я звернулась до начальства, не пам’ятаю, хто там був точно, то за
пам’ятала: «Василь Стус. То найкращий наш аспірант».

І пішла я до Василя Стуса. Він спокійно, гарно, без емоцій, без відмов
лень:

—  Добре, я напишу.
І написав. Я прочитала і зрозуміла, що то гарно. У нас відразу приязнь 

якась виникла. Десь зустрічалися на якихось вечорах. А потім уже в підвалі.
Дуже швидко це все летіло. Він пішов спочатку на шахту, в метро пра

цювати. Хворів жорстоко. На нервовому грунті все це було. Всі ми були тоді 
страшно вибиті з колії. На нервовому ґрунті в усіх щось коїлося. А потім до
брі люди взяли його на роботу в це міністерство. Завідував цим відділом ін
формації інтелігент, інженер, батько трьох синів. Він підкреслено ставився до 
Василя з великою симпатією і повагою.

Який характер роботи був у  цьому відділі інформації?
Ми називались там інженерами. А по суті ми займалися обробкою тих 

коротких інформацій, які передавали інженери міністерства з заводів. Скажі
мо, якийсь інженер зробив дрібненький винахід, як швидше обробляти цеглу, 
або щось додати до розчину. Але ці папірці вони привозили малограмотні, і
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треба було посидіти і видушити з них суть більш чітко, щоб дати інформа
цію, яка потім розмножувалась і посилалась на інші заводи. Ми пропагували 
технічні новинки. Потім нас самих посилали на завод. Нам з Василем так бу
ло простіше. Простіше безпосередньо приїхати на підприємство, сісти біля 
того дядька, який щось сотворив, і одразу це записати. Потім ми писали цілі 
брошурки про передові підприємства.

Як приходили туди до вас ваші знайомі?
Приходили знайомі. Потім з ’явилися знайомі з Володимирської, 33. 

Дуже ми звикли до них. Потім вони ходили по п’ятах. Так демонстративно. 
Це було досить довгенько.

Ми мали інтерв ’ю з Корогородським, і він розказував, що 
приходив туди до Василя.

Так. Роман часто приходив. У нас взагалі була творча атмосфера. Ми 
говорили з Василем, що якби всіх розігнали, а нас би з ним лишили, то ми б 
за два дні зробили б всю ту роботу, яку роблять тридцять шість чоловік впро
довж тижня.

Це стільки людей було у  відділі?
Так. Причому на наших очах штати роздувалися разів у два. Росли, пух

ли, якісь нові підвідділи, якісь начальники.
Чи знали співробітники ваші, що він поет?

Знали. І треба сказати, що різко членилася публіка. Була така боязка, яка 
старалася бути нейтральною. Але були люди, які проявляли інтерес. Коли 
Василя вже забрали, я відчула, як вони ставились до мене з інтересом, щоб я 
хоч слово сказала. Правда, боялися смертельно. Шепоточком в коридорі пи
тали, чи не чути що про Василя. Тільки одна жінка1, інженер, одразу поста
вила себе чітко, підкреслено з повагою до цієї ситуації і попросила адресу 
Василя. І писала йому. І він їй відповідав, наскільки було можна. Це писалося 
через Валю. І коли він писав Валі, то обов’язково передавав Луїзі вітання. Він 
розумів, що це мужність. Ще хочу сказати про одного хлопчика, який до нас 
прийшов. Це був синочок, чи прийомний синочок, якщо можна так сказати, 
одного крупного чиновника. Він збирався поступати на фізичний факультет, 
але поки-що він у нас підробляв. Він був боязкий. І тільки згодом я поцінува
ла цю його приязнь. Як в нього очі відкривалися, душа розквітала. Пройшли 
роки і роки. Він одружився, в нього виросла донька, пішла на українську фі
лологію і зараз стала такою патріоткою творчості Василя, що ви собі не уяв
ляєте! І коли було перезаховання, Валентин прийшов з донькою.

Давайте повернемось назад, і розкажіть, як ви наполяга
ли, щоб ваш чоловік зробив портрет?

' Луїза Зубчевська.
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Я завжди на нього сердилася...
Дивовижно! Я, придивляючись, не бачила більше скульпторів, які мо

жуть так психологічно проникнути в людину і настільки показати схожість. 
Не стільки зовнішню схожість, а внутрішню. Хто б не дивився —  всіх вра
жає. Борис починає довго розкачуватись. А я ж розумію, що час пливе. Ситу
ація горить. Все міняється. Коли я з ним сиділа поряд, я відчувала, що це лю
дина геніальна.

Я недавно перечитувала Іванову книжку. Як він гарно сказав про Васи
лів голос...

До речі, як вам його голос видався?
В його голосі вся його сутність. І його мужність, і його краса. І для мене 

це людина надзвичайної чистоти. Може, тому, що для мене його образ з Ва
лею злився. І тепер я бачу, як Валя продовжує життя Василеве.

Це далеко не всім чоловікам дається. Це надзвичайно цнотлива і мужня 
людина. Мужчина в найсвітлішому розумінні.

Як він ставився до цієї системи, в якій ми опинилися?
Ви знаєте, він в цей час писав багато різних листів на захист хлопців, 

яких уже заарештували, і з приводу різних ненормальних ситуацій. Тоді, мо
же, він ще не узагальнював речі, бо тоді йшлося про конкретне. Про конкрет
них людей, про конкретну владу. Там він був дуже різкий. І в той же час він 
писав про Тичину. Я тоді слухала і захлиналася щастям. Розумієте, тоді Ти
чина для нас вже був похований, взагалі, перетворений на якогось монстра. 
Це була перша правдива робота про нашого генія. Але дійсно вона була дуже 
різка. Євген тоді сказав, що зарізка. І Михася поправки робила. А я думаю, 
що для того, щоб повернути справжнього Тичину, може, з нього треба різко 
було зняти цю шкаралупу. І я вважаю, що в той час Василь правильно зробив. 

Свої вірші він часто читав?
Читав часто. Якщо вільний момент, то ми йшли до Софії. Це був наш

храм.
Це було одне з улюблених його місць. А які ще м ісщ  в Ки
єві в нього були улюблені?

Для мене Василь і Святошино —  нерозлучний дует під соснами. Та ха
та, що була на Львівській. Вже Василя як не було, приїжджаю до Валі, як по
бачу сосну —  то так мені й Василь... В нього ж в кожному вірші... Багато є 
віршів, де святошинські сосни оспівані.

Коли ви вперше почули, що Василь заарештований? Чи 
було у  вас якесь очікування цього моменту?

Чомусь не було, незважаючи ні на що. Василь поїхав якраз до Львова. 
Приїхав звідти і розповідав радісно про свої зустрічі там, про те, як він там 
час провів. Я достеменно не пригадую, чи хтось мені задзвонив... Прийшла я
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на роботу, а Василя нема. А тоді в одну ніч забрали і того, і того, і того... Все 
це було жахливо. Було враження, шо насувається катастрофа глобальна. Одна 
справа травити, цькувати... До цього ми вже звикли. Були якісь надії наївні, 
але, мабуть, вони в усіх бувають в такій ситуації. А потім почалися тягання.

Вас викликали теж?
Викликали. Викликали, негідники.

Якого характеру були ці допити?
По-перше, весь час вимагали попервах, щоб я написала. Мені на нього 

одразу говорили, що він паплюжить Партію, і що він те, те, те, те...
—  Ви повинні написати.
Вимагали на Василя Стуса, на Івана Світличного, на Євгена Сверстюка, 

на Славка Чорновола. Ми з ним разом працювали. І на когось ще, п’ятого. 
Просто таке митарство. Викликали, і все. Я казала:

— Нічого я вам писати не буду!
А потім, коли мене вже розізлили:
—  Я вам напишу.
Зрадів він, підстрибував.
—  Ось вам папірчик. Ось вам кабінет.
Я написала, може, сентиментально, по-жіночому, все від серця, як я їх 

любила. Про кожного написала. І основна думка, лейтмотив: «Як ви, україн
ці, можете нищити найсвітліших, найрозумніших людей?»

І після того вони од мене відчепились. Між іншим, на якийсь час.
Розмова велася українською мовою?

Українською мовою. Тягали то на Володимирську, то на Рози Люксем
бург. Чому? Може, вчилися. Тому що один жлобик був такий молоденький, 
кучерявий, нахабний. Причому дзвонили на роботу. Начальство страшно ля
калося. Я вже брала з собою книжечку, бо вже зрозуміла, що таке психологі
чний тиск. Я прийшла на такий-то час.

—  Почекайте.
І оце годину, півтори години, три години сидиш. Я читаю. Потім вибігає 

молодичок і знову починає.
Ви знаєте, нема про що говорити. Якась цитатка з якогось листа. Коро

тше кажучи, починають митарити. Вони це якось вміють. Я вже потім якось 
думала, чого це я з ними балакаю, чого взагалі відповідала. А в той час хо
четься і когось захистити, хочеться щось своє сказати. А вони на цьому гра
ють. То якась провокація дрібненька, дешева, воно яйця виїденого все не вар
те. Але починають в тебе виїдати печінки. Потім почалася чергова акція, ко
ли Василя сюди привозили. Кожен раз, як його привозили сюди на обробку, 
коли він був у Мордовії.

Коли вирок виносили, мене не пустили туди. Посадили в машину якусь 
і повезли на Поділ в якесь міліцейське відділення.
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З суду?
Не з суду, а з-під суду. Я вже не пам’ятаю деталей. По-моєму, багатьох 

забрали. Але мене одну відправили на Поділ і посадили у відділення міліції. 
Просиділа я там досить довго. Нічого не пояснювали. Потім випустили.

На другому суді ми прорвалися. Зайшли разом з Валею.
Д о другого суду ми ще дійдемо. А на першому ви не були і 
про вирок дізналися уж е після того, як вийшли з міліції. 
Як ви зав 'язали з ним контакт, почали писати?

А ніяк. Просто почала писати. Писала я до сімдесят шостого року. Пи
сала я й далі. Але я зрозуміла, що мої листи не доходять.

Василя в сімдесят п’ятому сюди привозили. Возили по Києву. Почали 
тягати мене й Михасю. Ми близько по сусідству працювали. Нас на Воровсь- 
кого перевели, а Михася там у видавництві «Радянська школа» тоді працюва
ла. І ми з нею зустрічалися. Вона йде така змучена. І я йду така сама. Викли
кали по кілька годин і розповідали, який Василь негідник.

—  Не листуйтеся, —  до мене.
Спочатку мене викликали в райком партії, в якісь комісії, щоб я не лис

тувалася. А в мене один був аргумент. Я кажу:
— Ви комуністи?
—  Комуністи!
—  Ви Василя не розстріляли?
— Не розстріляли.
—  Значить, ви вважаєте, що Василь виправиться, що буде гарним. Пра

вда? А ми ж повинні помагати виправляти людину.
Воно наче дурне, але доводилось і таке говорити. Це з півроку, мабуть, 

тягали. І був тиск на мого начальника, Островського. Він весь час трепихав- 
ся. Він весь час думав, чи його з роботи проженуть, чи йому треба мене про
гнати з роботи. Але він цього не робив, вказівки, може, не було. Але трепиха- 
вся він страшно. Кожен раз, коли на столі в нього роздавався цей дзвінок. А 
це щодня було з півроку. Я там трималася, а потім прибігала до чоловіка в 
майстерню, і це в мене уже починався потік сліз. Знаєте, виснаження таке.

—  Якщо ви не хочете, то ми не дамо йому цих листів все одно.
Часто листи не доходили. Я навіть пам’ятаю даму-цензора, яка розпису

валась «Харченко». Я завжди посилала з повідомленням про вручення. Зав
жди розписувалась Харченко, цензор.

Василь майже завжди, пишучи Валі чи мамі, писав в тексті мені і писав: 
«одержав листа від Рити», «одержав листа від Луїзи». Він завжди згадував, 
від кого одержав листи. А потім я зрозуміла, що мої листи не доходять.

З якою метою його сюди привозили? Вам це було зрозумі
ло?

Нам ніхто цього не пояснював. Але з метою його зламати.
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Зламати на каяття, чи взагалі зламати?
На каяття змусити. Вони, я думаю, прекрасно розуміли, хто такий Ва

силь, що це за людина, і що його не зламаєш. І все-таки їм хотілося цього. У 
програмі їхніх дій є перевиховання. Гроші на це відпущені. Привезти, пово
зити, у віконечко показати.

Зустрічі вам не дозволяли ? Ні вам, ні родині?
Ні. Які там зустрічі. І я, і Валя не знала.
Василь —  радикальна людина. В парламенті він був би в радикальній 

фракції, як його радикалізм проявлявся у відношенні до сина. Він його дуже 
довго не бачив. І раптом, коли він приїхав, у сина вся кімната завішена порт
ретами футболістів київського «Динамо». Дмитро, це дитя довгоноге, захоп
лений футболом, а Василь же хотів його бачити зовсім іншим, таким, як він 
його собі вималював. Особистістю. І раптом перед ним оце козеня.

Він же його не бачив з п ’ятирічного віку.
Так. І він так воював з Дмитром проти цих футболістів! Я пам’ятаю, що 

навіть я встрявала в цю сімейну драму. Кажу: «Васильку, милий, рідний, він 
ще сто разів переміниться, буде такий, як ти».

їздила я в Донецьк на похорон батька, коли Василя випустили з заслан
ня. Про це тяжко говорити. Це було половина Василя, вимученого, вистраж
даного. Припали один до одного і довго стояли біля хати матері. Маму тоді я 
його вперше побачила. Дай їй Бог ще років і років. Хай поживе і за сина теж. 
Бідність. Убога хатина. З тої хати, з тої біди вийшов великий поет. То все 
одійде, мало хто буде й згадувати ту бідність. Вулиця, як на диво, Чуваська. 
Я б її в Мордовську перейменувала. Було багато дуже якихось людей. Було 
дуже багато боязких якихось людей, які так тихо стояли. Помагали по хазяй
ству ми одразу. З Марією1 познайомилася, з дівчинкою Танею2. Довго вони 
не розуміли, хто є Василь. Не розуміли, чому це стільки людей поприїжджали.

Там ми заприязнилися з другом Василя Дідківським. Він і тепер у нас 
буває. Мене розчулило, що це людина з тих країв. Він так підтримував його. 
Ви ж знаєте, їх особливо за це цькують, за такі симпатії. Так, в такому траурі 
промайнув цей час.

Щось розказував про себе?
Розмов майже не було про себе. Все було навколо батька, матері. Про 

матір просив, щоб не забувати. Я і тепер у свято напишу. Коли вийшли кни
жечки Василеві, послала і в школу імені Стуса, і Марії.

Чи були за вами ті люди, з вудочками?

1 Сестра В. Стуса.
2 Племінниця В. Стуса.
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То було досить довго. В мене таке враження, що і тепер декого впізнаю. 
А тоді навіть йдеш в магазин... За милом, пам’ятаю, зайшла у нас на Сакса- 
ганського —  стоїть жевжик. Вони мінялися. Це їхня робота була. Це було і 
бридко, і вже й звикаєш. Така атмосфера була.

Потім я зустрілася з Василем, коли він приїхав з Колими уже. Він при
їхав вже в нову квартиру. Ця нова хата наче йому затісна була. Він був в ній 
якийсь зігнутий.

Які обставини були перед другим арештом?
Про це Валя мені сповістила. Я точно день не пам’ятаю. Сказала, що 

сталося. Я пам’ятаю тільки незадовго до другого арешту, як Василь нервово 
ходив. Я все не могла його уявити в цій новій хаті. Там ця кухонька, ці всі за
капелки. Я прийшла якраз, коли пішла від них Оксана Яківна1. І відбулось 
оце рішення Василя. Ясно, що в сім’ї  були щодо цього рішення якісь тривоги.

З приводу членства в Гельсінській групі?
Так. Василь трохи наче й понервував. Пам’ятаю, в хаті було якось три

вожно. А потім все прийшло в норму. Пам’ятаю, що Василь знову зосере- 
дженй чимось займався. Я деталей не пригадую, хоча бувала тоді часто, бо 
було таке відчуття, може, неусвідомлене, що недовгий цей час. І хотілося бу
ти. І за Валю тривожно, і за сина, бо це знов якась драма починається. Тому, 
хоч це був удар, але вже, мабуть, сподіваний тоді.

Ви були на другому суді?
На другому суді нас тільки на вирок пустили. Сіренький цей суддя. Яка я 

вже була не загартована, але слухала цю балаканину, вирок цей. Це така пустота. 
Нічого немає за цим. Нічого немає. І такий термін. Василь знервований був.

Він вас бачив у  залі?
Бачив. Привітався. Сірі піджаки сиділи. Сказали, що це з заводу «Арсе

нал» робітники. Які вони робітники, було видно одразу по їх щезаючих очах, 
щезаючих обличчях.

З їхнього боку якісь реакції були?
Ніякої реакції. Сиділо таке собі мовчазне мило. І кілька живих людей. 

Прийшло тоді багато людей, я вже й не пригадую. Мене теж впустили. Ходи
ла Валя, щось просила. Хотіла, щоб ми були разом. І так ми сиділи поруч. 
Було страшно, бо Василь був фізично дуже ослаблений. І такий вирок.

Як він на вирок відреагував?
Спокійно. Відчувалось, що це вже був не той Василь, що перше. Але 

спокійно. Внутрішньо він був той же самий. Був готовий до того всього.
Він казав якесь останнє слово?

1 О. Я. Мешко.
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По-моєму, сказав кілька слів. Щось він сказав. Твердо. Взагалі це був 
фарс. В мене залишилось відчуття брудного такого фарсу, дешевого, брудно
го, примітивного неймовірно.

Від самого вироку, на суді ви не були?
Ви розумієте, що людині з нормальним мозком, нормальним сприйняттям 

це важко слухати, перенести, зрозуміти, що за це можна людину так жорстоко... 
Після вироку ви його вже не бачили?

Ми їздили туди тільки тоді, коли вже Василя не стало.
Розкажіть про те, як ви почули звістку про кончину Ва
силя і як ви туди поїхали.

Рано-раненько зателефонувала мені Оксана, дружина Дмитра1, і сказала 
про це. Мені і тепер тяжко про це говорити. Я собі не уявляла, що Василь 
людина смертна. Не своїм голосом я закричала. Онука кинулась до мене.

Я помчалась до Валі2.
—  Ти поїдеш зі мною?
—  Поїду.
За дуже короткий термін Валя зробила, не без допомоги добрих людей, 

цинкову труну. Вночі приїхали чи прилетіли, не пам’ятаю вже, в Москву. 
Треба на літак. Не дають квитків. Пропускаємо, мабуть, рейсів три-чотири. 
Кидаємось в ту касу, і весь час нема. І немає багажу теж, хоча за все заплаче
но і багаж має бути. Кажуть, багаж буде потім. Дають на якийсь рейс квиток. 
Летимо в Солєкамськ. В Солєкамську теж якісь перешкоди. З Солєкамська в 
якомусь брудному вагоні добираємось в Чусовой. Автобуси не ходять. Зав
жди ходили, раптом не ходять. Ми розуміємо, що все це для нас спеціально. І 
дізнаємось, що багаж не прийде. Я не пам’ятаю, якусь машину ми спіймали. 
Приїжджаємо в це Кучино. Забула сказати, ще за Дмитром їдемо. Він у Хім- 
ках служить. Вже прибуваємо на місце —  Шура, Валіна сестричка, Дмитро і 
я. Дуже моторошна якась картина. Глина навколо. Висохла річка. Якесь се
лище —  не селище. Дике поселення. Білий паркан і рожевий будиночок. Впе
рше бачу концтабір радянський. Біжимо в цей рожевий будиночок. Начальст
во нас всіх відштовхує. Почекайте.

—  Пусть пройдёт жена и сын.
Сидимо на цій голій землі, глинистій, на якихось полінцях там розкида

них. Виходить перший Дмитро, на ногах, як на стовпах, і каже, що вже похо
вали, не можна попрощатися.

Якого це було числа?
Це було... П ’ятого ми виїхали. Шостого! А телеграму Валі давали: 

«Прилітайте негайно». І ми навіть в думках не держали такого, що побачимо

1 Син В. Стуса
2 Дружина В. Стуса.
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тільки стовпчик на могилі, бо до цього часу такого не було. Дозволяли хоч з 
тілом попрощатися. І Тихого, і Юрка Литвина.

Явно квапились.
Так. Ми потім дізналися про всі ті брехні. То все були брехні, що не 

можна було тіла тримати. Ми заходили в морг на зворотному шляху, в лікар
ню в Чусовому. Просто поспішали закопати. В мене ще тоді закралося, що 
вбили його, гади. Чому ж не дозволили попрощатися з тілом? Може, щось було 
на обличчі. А може, просто надто ненавиділи і хотіли і після смерті досадити як 
не йому, то рідним. Тоді з’явилася якась машина з ящиком чорним і такі типи.

А ще потім ми зайшли з начальством на якусь розмову. Офіцерик, нача
льник табору. Офіцер і на людину наче схожий, але ж коло нього сидять з 
двох сторін. І один тип класичний такий, як замолоду показували в фільмах 
про фашистів. Сорок п’ятого року, сорок шостого, сорок сьомого таких фа
шистів зображували. Потім я дізналася, що той тип —  кагебіст і головний 
мучитель був Василя. І вони тому офіцеру не давали навіть можливості про
явити людськість у розмові. Йшлося про те, чому так зробили, чому закопа
ли, чому не дали попрощатись.

Повезли в село Борисово. Там кладовище селянське і куток, виділений 
для кращих людей України. Та ж глиняна земля. Скраєчку лісок. Побачили ту 
могилу. І страшно, що просто кілок бандитський з залізякою, на якій видов
бана цифра дев’ять. Кинулись на ту могилу. Плакали... Як до людини приль
нули всі гуртом. Рушники клали, квіти. Валя привезла васильки сухі. Якісь 
люди підходили. Один, пам’ятаю, чоловік крутився трохи. Відчув, видно, що 
ми живі люди, а не такі звірі, як їм, видно, розказують про тих, кого тут хо
вають. Це просто підійшов збоку чоловік. Потім він розповідав, що бачив Ва
силя. Що Василь був дуже гарний. Як він сказав:

—  Красивый был очень. Молодой.
Він бачив Василя. Він там був причетний, служитель якийсь. Чи він віз. 

Чи це водій, який віз Василя, труну. Він бачив його мертвого. Може, він був 
підісланий, бо казав, що він був такий чистий, гарний, спокійний. Дав таку 
інформацію, що він був не побитий. Його підіслали, але він наче так сердечно 
підійшов, зі співчуттям, зі сторони наче б то. Так, він віз труну. Він казав, що 
він тут живе. Хтось ще підходив. Дві якісь жінки були на місцевому кладо
вищі. І ще був якийсь чоловік, у якого тут брат похований. Вони так співчут
ливо підійшли. Коли трошки пізніше Валя заговорила, що, може, ви колись 
квіточку принесете:

—  Ні, за нами стежать, нам не дозволять цього робити.
Час підпирав. Там з транспортом складно. Мусили їхати. І так до остан

ньої хвилини ми були коло Василя. І якась страшна картина лишилася в 
пам’яті. Промозгла, якась холодна така, якась слюдяна атмосфера страшного 
Північного Уралу того дня. І той кілок в мене наче вбили. Жахлива земля. Я
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навіть грудочку взяла, але коли Василя сюди привезли, я її геть викинула, 
щоб сліду її не було.

Потім одвезли нас до того Кучино. З Кучино ми кудись бігли, на якийсь 
автобус. Тоді вже були і квитки, і все було. Ось так і приїхали.

А потім було то, в що важко було повірити, до останньої хвилини. Не
вже це він на батьківщині? Господи! Скільки це буде.

Розкажіть, будь ласка, про вашу поїздку до Бородіна в 
Москву.

Валя щодо Бородіна має якісь свої думки. Може, я чогось не зовсім до- 
зрозуміла. Але мені здалося, що Бородін і Василь, при всій різниці характе
рів, уподобань, поглядів політичних, національних і так далі, це були люди, 
які з повагою ставились один до одного. І це їхнє коротке співжиття не було 
каторжним. Ми приїхали, зайшли у двохкімнатну, здається, досить скромне
ньку квартирку десь на околиці. Довго добиралися. Застали жінку і дівчинку. 
Вони кажуть:

—  Ви знаєте, він поїхав в Ленінград, але він має сьогодні приїхати.
І він дійсно приїхав. А, було так! Жінка дзвонила і викликала його. Він 

справив враження людини такої стійкої, яка знає собі ціну, яка спокійно уже 
займається сьогоднішнім днем. Він впевнений був в собі. Хоча були і залиш
ки тривог з того минулого.

Він досить детально старався розповісти про все, що вважав за потрібне, 
відповідаючи на всі наші питання. Пізніше, ще маючи деяку інформацію про 
нього, я зрозуміла, що це людина дуже далека від української ідеї. Не розуміє 
ідеї самостійної України. Мислення традиційне таке російське. Але він ста
вився з великою повагою до Василя. Наскільки це можливо, він старався пе
рейнятися поезією Василя. Він навіть нам цитував дещо українською мовою, 
якісь фрагменти напам’ять із того, що йому читав там Василь. Він розказував 
про його роботу інтенсивну над останньою збіркою «Птах душі». Розповідав, 
як це забирали в нього. Розповідав, що один наглядач був дуже ініціативний 
«товаріщ» з польським прізвищем.

Там Новицький був і Снядовський.
Так. Навіть розповідав, як Василь час від часу співав. І як Бородін Васи

ля з захопленням слухав, тому що в Василя був чарівний голос. У мене є на
віть записано, що він співав. Досить довго ми розмовляли.

Нещодавно під час цієї демонстрації хотілося якось трошки людей під
няти, збудити трошечки. І тут якраз Василева книжка вийшла, перша на бать
ківщині. Я думаю, пристроюсь я з цією книжечкою скраєчку до нашої міліції. 
Серед них є чимало хлопців, з яких за певних умов можуть вирости непогані 
українці. Думаю, чому б їх не поагітувати. Ті люди, що йдуть, їх не треба агі
тувати. А тут стоїть щільними рядами наша міліція. Багато офіцерського 
складу молодого. Я іду з тією книжкою, повернула портретом Василя до них
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і розповідаю їм. Ось, кажу, з нами, в наших рядах йде і Василь Стус. А ви 
знаєте, хлопці, хто це? Побачу більш-менш інтелектуальний образ в окулярах 
чи що, лейтенанта, і починаю з ними бесіду. Бачу, цікавляться.

Я кажу, бачите, ви від нього захищаєте, а він і вас захищав, і вашу сво
боду, і вашу можливість жити по-людськи. Дехто навіть так зацікавиться:

—  Покажіть.., а що.., а чого..?
Потім бесіда всю дорогу. Розповідаю, де книга ця є. І розповідаю про 

Василя.
На ранок побігла в книгарню. Об одинадцятій годині відчиняється. Мені 

ще потрібні примірники. Підбігаю до книгарні і вражено зупиняюсь. Величе
зний хвіст стоїть на вулиці в основному з міліціонерів. Дехто посміхається. Я 
вітаюся з ними, радію страшно. Кажу, я не сподівалася, хлопці, що серед вас 
так багато інтелектуальної публіки, яка цікавиться високою поезією. Це було 
видовище! Стояла черга, змія така, перед магазином «Поезія», і переважно з 
міліціонерів!

Тепер зі мною часом вітаються міліціонери. Я собі думаю, що серед 
них, може, й ті, що... Але хай читають. Серед них є й гарні люди, врешті- 
решт. Міліція міліцією, але вболіваю за те, щоб поезія Стуса широко ввійшла 
в наш народ. А наш народ починається з наших дітей.

Ви прожили досить довго з  Василем поруч. Який вплив 
мала його особистість на вас, на вашу долю?

Він осяяв наше життя. Моє зокрема. І ще в мене є кілька таких людей, 
які йдуть в одному ряді з Василем, навіть тепер, коли буває щось складно і 
руки опускаються. Але треба вставати і робити, і бути таким, який ти є! Для 
нас він не вмер. І в моїй дитині живе, і в онуці живе. Вона про нього каже: 
дядько Василь. Ніби своя людина. Василь, може, дав відчуття того, що ми 
вважаємо себе людьми щасливими, хоча живемо в дуже важкий час.

В усіх цих історіях найбільш дивний, м’яко кажучи, феномен, чи як ска
зати, оцей Льоня Селезненко. Який був друг! Який був друг! Він з ним хлі
бом ділився. Стільки серця, душі! Щоб такий друг —  і зрадник такої людини.

Так. Ви дивіться, тільки він такий і Бердник, який там 
не витримав.

Бердник —  то інша справа. А Льоня —  найближча людина до нього.
Ми в Селезненка брали інтерв’ю. Він ніде не проговорив
ся, що він вважає себе винним в цьому. Єдине, що він ска
зав, він винен у  свідченнях на Світличного, що в нього пе
ред Світличним є вина. Я  тільки поставив одне запитан
ня. Я  його всім ставлю. Це я вам забув його задати. Чи 
сниться вам Василь? І  от він зробив паузу і заплакав, і 
сказав: «Я вам не скажу». За цим пройшло те, що його 
мучить.
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Ви знаєте, я так погано сплю... Думається просто.
Селезенко нам здався дуже обдарованим чоловіком. А за характером він 

зовсім не придатний для політичної діяльності чи для протесту. Це було не його.
Після того, як його випустили, він, може, в той же день примчався до 

нас додому. Він примчався, коли його випустили з тої каталажки. Я не 
пам’ятаю, який це був день, але чомусь я була вдома. Загадковий такий:

—  Ідем в ліс, ідем в ліс.
А ми жили на Воскресенці. Перші будиночки, і поруч ліс. Я думаю, Бог 

його знає, не хоче тут говорити. Як почав мене агітувати! Щоб я здавалася, 
що все пропало!

Я кажу:
—  Куди здаватися? Чого здаватися? Що пропало?
Це він був такий забацаний, заляканий, застрахований.
—  Мы все пропали. С дай все бумаги.
Він мав на увазі, що рух цей демократичний погорів. І з таким страхом 

агітував і переконував.
Борис Довгань. Він кілька місяців був у нас гостем дуже частим. Він не 

то слідкував, не то завдання якесь виконував. Тому що в нас не було підстав 
до таких тісних стосунків, але в нього була потреба приходить. Ми ходили і 
на луки, і купались. Він трошки нав’язував себе. Не лягала душа на якість 
розмови, і доводилось терпіти, щоб не сказати «не ходи».

Маргарита Довгань. Я йому потім сказала. Я просто більше не могла. Я всім 
прощала. Всі не можуть бути героями. Для мене колись Іван Дзюба був богом, ко
ли він цю роботу написав. Він для всіх шістдесятників зробив велику роботу. Він 
велика і світла людина. Але я знаю, як два роки його митарили в цьому КГБ.

Дружина М арта1 щодня прибігала до мене на роботу, нерви спускала, бо 
її теж весь час туди... на нього впливати. Це була мука-мученицька два роки 
підряд, і він був хворий. Він там написав якусь бумагу, але він нікого не зра
див, він нікого не опаскудив. Він просто сам не витримав. Були в нього пси
хологічні на те мотиви, причини. І коли всі люди почали Івана цуратися, я 
кажу, ні, я цього не можу, він для мене дуже багато значить. І я в перший же 
день помчалася до нього додому, тому що я знала, як йому тяжко. Ми ввечері 
ходили, блукали вулицями. Поговорили просто. І мені було дивно, що навіть 
світлі люди, яких я дуже поважаю, його цуралися. І дотепер, може, щось ли
шилося. І те його каяття, і те, що написали кагебісти, все загинуло, стануло. 
Того нема й не буде. А те що він зробив, залишиться.

Чи була у  вас розмова з Василем про Селезненка, коли він 
повернувся?

Дружина І. Дзюби.
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Конкретно я не пам’ятаю, але пам’ятаю відчуття негаціі з його боку, але 
не бурхливої. Василь дуже до людських слабостей ставився, як тепер кажуть, 
толерантно.

Він сам був, може, до себе жорстокий, а до людей він був ніжний.
Я ще йому безмежно вдячна, що він відкрив мені Свідзинського. Це ди- 

во-поет. Це такий тонкий лірик. І бачити в ньому ворога? І ще така смерть в 
нього жахлива. І відкрив його Василь. Він приніс в підвал маленьку таку 
книжечку, двадцять першого року видання. Він так милувався образом «Зни- 
комого розцвітання» і мені розтлумачував, що все наше покоління нашої 
культури, нашої літератури тридцятих —  це «зникоме розцвітання». І своє 
есе про нього він теж тут писав і назвав його «Зникоме розцвітання». Цікаво, 
що він земляк Василя.
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ВЛАДИСЛАВ ДМИТРОВИЧ 
ТА ВІКТОРІЯ КАЗИМИРІВНА 

ТАБЄЛЄВИ

14 лютого 1991 р.
Київ
Теремки

...ви жили в одній бурсі,

як казав Іван Калиниченко, з Василем в гуртожитку ас
пірантів Академії наук УРСР. Я  б хотів, щоб ви згадали 
час перед приходом Василя. Там відбулася одна історія. 
Калиниченко її згадував. Це з Миколою, я забув його 
прізвище? Який написав на вас донос.

Владислав Дмитрович. Фамилия его Дубик. Он был математиком. Мы 
все собирались в той комнате, где потом жил Василь. Там жил у нас Осетров. 
Он нас притягивал к себе своими взглядами на жизнь и своими философски-
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ми взглядами, поведением. Не нужно забывать, что был период временного 
потепления, который вошел в историю как Хрущевский. Пользуясь этим, мы 
там собирались, спорили о политике до глубокой ночи. Рассказывали анекдо
ты и даже слушали «Голос Америки». Был приёмник, который мы ещё по тем 
временам прятали, потому что ещё боялись. До того всё было ещё совершен
но не так. И среди нас, как мы потом узнали, оказался такой человек, звали 
мы его Мыкольцьо, он сам просил себя так называть, он был математиком, 
аспирантом, который на нас всех потом донёс. Нас по отдельности вызывали 
в соответствующий орган и спрашивали, что мы делали, что слушали, какие 
рассказывали анекдоты и так далее. Потом дело было передано в наш инсти
тут, где со мной разговаривал секретарь парторганизации. Особенно он делал 
уклон на то, как часто мы слушаем «Голос Америки» и на какие темы мы 
спорим. Результат этой истории таков, что большинству из нас сделали заме
чания, некоторым с предупреждением. Если еще произойдёт что-то подоб
ное, товарищи могут лишиться места в аспирантуре. И сделали одному выго
вор серьезный. Там ставился вопрос даже об исключении его из аспиранту
ры.

Стус прийшов зразу після цієї історії, і була спочатку пі
дозра. Було таке?

Владислав Дмитрович. Было. Но мы уже знали, кто на нас систематиче
ски доносил. Мы просто не разговаривали с этим человеком, хотя ни физиче
ски, ни морально на него не действовали. А вели себя так, будто его нет. В 
нашей компании он уже не был никогда. Он сам уже начал бояться. Видимо, 
совесть его мучила очень здорово.

Вікторія Казимирівна. Скоріше всього він боявся і пішов з цього відсі
ку. Коли ми познайомилися зі Стусом і з Владиславом Дмитровичем, його 
вже не було. Він з Західної України був. Це була людина з травмованою пси
хікою, бо невідомо, чому він так поступав.

Розкажіть про появу Василя Стуса. Яке він справив на 
вас враження ?

Владислав Дмитрович. Я хорошо помню те дни, когда появился в нашем 
общежитии, в нашем отсеке новый человек. Во-первых, мы были уже все 
дружны, поскольку жили уже примерно год вместе. И вдруг появляется у нас 
высокий, стройный, чернявый человек с гордым выражением на лице и гово
рит, что будет жить у нас. Причем, я хорошо помню, он пришел не один. Он 
пришел со.своим другом. К сожалению, не помню, с кем. Поселился он в со
седней комнате, и потом уже мы часто встречались с ним. На меня лично 
произвело впечатление, что он всегда говорил только по-украински. Часто, 
когда я, немного стесняясь, а мне было неудобно не пытаться разговаривать 
по-украински, делал ошибки, он меня поправлял, заставлял повторять не
сколько раз определенные трудные для меня украинские слова. Но я на него
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нисколько не обижался, хотя я был в те времена тоже несколько гордый. Я 
запомнил его тогда таким.

Вскоре мы с Василём стали поближе. В том отсеке, где мы были, мно
гие играли в шахматы. У нас было несколько математиков, они играли серь
езно, разбирали партии. А мы с Василём играли на среднем уровне. Этот сре
дний уровень сдружил нас за шахматной доской. Стиль игры его мне очень 
нравился. Он такой же, как и в жизни был. Он никогда не переживал. Когда 
брал фигуру, то ходил, и всегда вёл игру в наступательном характере.

Чи трапляюся йому програвати вам?
Владислав Дмитрович. Сейчас трудно говорить. Мы играли на равных. 

На равных мы проигрывали и выигрывали. Но мы в любом случае получали 
большое удовольствие.

Люди по-різному реагують на гру. Якою була Василева 
реакція?

Владислав Дмитрович. Василь, играя, отдыхал. Я знал, что у него труд
ная учеба. Он очень много читал. И поэтому мне казалось, что, когда он са
дился за шахматную доску, он отдыхал. И я тоже, играя с ним, отдыхал. У 
меня сохранилась эта шахматная доска. Я очень ценю эту шахматную доску. 
У меня несколько шахмат, но эти шахматы для меня самые дорогие. Я пом
ню, что эти шахматы я купил в шестьдесят третьем году на последние книж
ные аспирантские деньги. С тех пор я играю в эти шахматы, всегда помня, 
что очень много раз мы играли за этой шахматной доской этими фигурами с 
Василием Стусом.

Що таке «книжные аспирантские деньги»?
Владислав Дмитрович. Было такое положение, что один раз аспирантам 

давалась дополнительная стипендия. Если в году двенадцать месяцев, то ас
пиранты в те времена получали тринадцатую стипендию. Официально счита
лось, что аспирант должен был их потратить на приобретение книг по специ
альности. Но получилось так, что я купил не только книги по специальности, 
но и эти шахматы.

Вікторія Казимирівна, чи ви пам 'ятаєте день, коли Васи
ля вперше побачили?

Вікторія Казимирівна. Пам’ятаю. Але він у мене трохи інший, ніж у 
Владислава Дмитровича. Я з ним познайомилася ще до знайомства з моїм те
перішнім чоловіком. Це відбулось скоріше всього ранньою весною шістдесят 
третього року. Познайомилась я з ним в компанії математиків. Багато брали в 
аспірантуру математиків. Був хороший математик академік Митропольський, 
в нього була гарна школа. Була серйозна група математиків, українців в ос
новному, багато було з Західної України. І моя подруга, яка належала до цієї 
групи, колись запросила мене в цю компанію в гості. З якого приводу, важко
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тепер загадати, чи день народження, чи що. Але я пам’ятаю, що там було чо
ловік п’ять хлопців-математиків. Всі вони були, звичайно, захоплені своїми 
математичними справами, дуже мало цікавилися політикою, літературою. 
Люди дуже заглиблені в свою математику. Тому були цікаві тільки для свого 
кола. І раптом появився там Василь. Я думаю, що він не належав до цієї ком
панії. Хтось його просто запросив. Я потім дізналася, що його звати Василь 
Стус, коли ми познайомилися. Що він поет, я вже потім взнала. Це був такий 
худий чорнявий хлопець. Якось він був в тій групі людей як неприкаяний. 
Пам’ятаю, що ми з ним цілий вечір просиділи в куточку і вели розмову про 
поезію. Оскільки я вчилась в Москві і погано знала українських поетів, мова 
тоді почалася про Цветаеву. Тоді виданий був томик Пастернака. Він мене 
запитав:

—  А ти знаєш українських поетів?
Я кажу:
—  В нас, по-моєму, нема зараз гарних поетів.
Бо що таке Тичина, Рильський? Рильського я знала мало, а про Тичину

—  що він «пише вірші, і все гірші, і все гірші». Він страшенно образився за 
українську поезію, за Тичину. І вся подальша розмова звелася до того, що він 
читав вірші Тичини. Це було таке читання, що пройшло багато років, а я 
пам’ятаю дуже добре, як він читав. Особливо йому подобався вірш «Люба 
Інно, ніжна Інно». Причому читалося це з таким притиском, таким виразом, 
що, можливо, якраз ця розмова заставила мене по-іншому подивитись на Ти
чину. І уважніше відноситись до українських поетів. Пізніше з ’явилась мож
ливість познайомитися з деким з них, молодих. Був уже Зеров виданий. Певні 
вірші переписані ходили по руках. Я вже могла оцінити, що є щось у нас на 
Україні і крім офіційного Рильського.

В цю першу розмову він не казав вам, що пише вірші?
Вікторія Казимирівна. Ні, він не казав. Але він читав один вірш. Я не 

могла встановити, що це за вірш.

...С палений, опечалений...
Я  д о  тебе , д р у ж е мій, причалю ю ...
обійм и  мене.

Я не знаю, чий це вірш. В нього я його не зустрічала. Цей вірш мені за
пам’ятався. Він мені сказав, що я повинна звернути на цей вірш увагу. Як ти 
можеш, українка, і не знати такої поезії?

Ця зустріч була в гуртожитку?
Вікторія Казимирівна. Це було в гуртожитку на Артемівській. Потім на 

якийсь час він зник. Я знала, що є такий Василь Стус, що він вчиться в Інсти
туті літератури. Але я з ним не зустрічалася. Потім зустріч відбулася вже піс
ля шістдесят четвертого року, коли я познайомилась зі своїм теперішнім чо
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ловіком. З ним я познайомилась на пожежі, коли горіла бібліотека. Ми побіг
ли. Бачили, як горіла бібліотека. Потім студентів, аспірантів мобілізовували 
розбирати ці завали.

Владислав Дмитрович. Мне бросилась в глаза девушка, которая очень 
здорово плакала. Эта девушка была Виктория Казимировна. Я подошел её 
успокаивать. И тогда мы с ней познакомились.

Вікторія Казимирівна. Коли ми познайомились, він почав до мене при
ходити в гості, я почала приходити до нього. І тоді я побачила, що з ними 
живе Василь Стус. І ми стали спілкуватися періодично. Він часто був відсут
ній десь. У нього були, звичайно, свої друзі.

Владислав Дмитрович. К нему много приходило друзей. В основном его 
плана, в смысле специальности. Они много говорили о литературе, спорили. 
Нам было интересно прислушиваться к ним, потому что это было для нас в 
какой-то мере ново. Поскольку мы были техники, физики, математики. Лите
ратуру мы любили.

Може, ви пам ’ятаєте якісь звички Василя?
Владислав Дмитрович. Что всегда поражало, Василь всегда был собран. 

Я не могу вспомнить за два года совместной жизни в отсеке, чтобы он был 
несобранным. Чтобы он был чем-то слишком озабочен так, чтобы он или ни
чего не делал, или чтобы у него настроение было не оптимистично и так да
лее. Он всегда был бойцом! Всегда! Всегда был готов вступить в спор, дока
зать свою правоту, убедить человека. Как правило, ему это удавалось. Или 
убедить себя. Как правило, у него такой наступательный спор был. По харак
теру своему я тоже такой человек. Он холерик был. Этим он мне импониро
вал. Василь был всегда бойцом в разговоре. Именно бойцом. Он защищал 
всегда свои интересы.

Він міг жартувати?
Владислав Дмитрович. Остроумный был человек. Много было связано с 

его соседом по комнате, с Володей Осетровым, который, к сожалению, имел 
стипендию меньше, чем мы, и всегда на всём экономил. И эта, доходящая 
иногда до абсурда, экономия, вызывала у нас определенную улыбку, но воз
веденную в квадрат с точки зрения нас, окружающих его аспирантов, кото
рые имели не так то уж много, но нам хватало не только на книги, но и не
множко покушать.

У чому полягала ця економія?
Владислав Дмитрович. Володя Осетров, как правило, когда получал 

стипендию, он покупал книжки. А на питание оставалось очень мало или во
обще не оставалось. Тогда он, как ботаник, шел в поле, в лес, собирал крапи
ву, убеждал нас в том, что это очень полезно. Рвал одуванчики, варил какое- 
то желе из них, а из крапивы варил какую-то пасту. Ел сам и пытался это да
вать нам. Думаю, что на Василя он тоже воздействовал, поскольку Вася жил
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с ним. А потом мы громко обсуждали, выносили на общее собрание, когда 
мы вечерами собирались, подходили к Осетрову, который, как правило, ле
жал неподвижно, говоря, что он экономит энергию. Это тоже вызывало 
определённый оптимизм среди нас. А Василь был очень остроумный человек. 
Его слова доходили не только до Осетрова, но и до всех нас. Это вызывало 
всеобщий смех, заражало нас оптимизмом. Тот же Володя Осетров, экономя 
на всём, даже экономил на том, чтобы не пойти в баню. Он лично в туалете 
устроил душ, причём очень остроумно. Поскольку туалет был у нас 
оригинальный, и когда он вставал на определённый предмет в раздетом виде 
и поливал себя из лейки сверху, это было видно в окно. И все стояли возле 
этого окна со стороны кухни. Среди нас был всегда, естественно, и Василь 
Стус. И мы все Осетрову подсказывали, как себя мыть.

Вставав Василь рано?
Владислав Дмитрович. Как вам сказать? Он очень был работоспособный 

человек. Он очень много работал не в институте, а работал у себя в комнате. 
Но при этом предупреждал, чтобы мы ему не мешали. Собственно, у нас та
кой был заведён порядок, чтобы не мешать, когда люди работают, вести себя 
очень спокойно. Так занимался не только Василь днём. У нас был один фи
зик-теоретик. Он тоже много занимался. Потом был литературовед из уни
верситета, из Харькова, Игорь Муромцев. Он тоже много работал днем, а мы 
очень рано уходили. Я вставал часов в шесть или в полседьмого для того, 
чтобы сесть на трамвай, и доезжал до своей работы. У них там своё было оп
ределённое расписание в институте литературы. И когда ему надо было ехать 
на работу, я всегда видел Василя утром рано одетым, бодрым. Всегда с пап
кой бумаг.

Я не знаю, стоит ли об этом говорить... Как правило, Василь нас всех 
будил. Будил первым куплетом нашего гимна:

С ою з неруш имы й республик  св ободны х  
С плотила навеки великая Русь.

Пел он на русском языке, так, чтобы мы слышали. После этих слов мы, 
естественно, вставали. Такая манера поднимать. И получив такую политиче
скую энергию, мы разъезжались на работу.

Він любив співати?
Владислав Дмитрович. Я не помню. Думаю, что он не любил петь. Он 

слишком серьёзный человек был.
Вікторія Казимирівна. Слухати він любив. Коли ми збирались і співали, 

він сидів у куточку і слухав. Дуже любив українські пісні. В ті часи ми співа
ли такі загальновживані пісні «Цвіте терен», наприклад. Він з задоволенням 
завжди слухав. Але нам запам’ятався більше пізніший період, коли трапилася 
ця історія в кінотеатрі «Україна». Ми були на тому вечорі. Він нам дістав
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квитки. Після того як в нього почались неприємності, він ходив такий засму
чений. Але нічого не говорив, що з ним, як. Він був дуже горда людина. Коли 
його звільнили з інституту, він певний час був без роботи. Ми знали, що в 
нього грошей не було. Говорити йому щось, пропонувати було неможливо. 
Людина горда, невідомо, як він поведеться, як прореагує на це. Єдине, що ми 
могли, —  запросити його чай попити за загальними розмовами. Взагалі я ду
маю, що в нього було певне коло людей, кому він міг це сказати. Не з усіма 
він ділився. Тим більше, що ми не належимо до найкращих його друзів. Про
сто жили поруч. Відчувалось, що це людина неоднозначна. Пам’ятаю такий 
факт, коли він приніс збірочку своїх поезій, самвидав, переплетений такий 
товстий зошит був. Десь він їхав чи спішив і сказав, що може дати на один чи 
два вечори почитати. Те, що не буде ніколи видано, так було сказано. І по 
тому, що там було, було видно, що це великий поет. Нас це дуже вразило. 
Відчувалося, що це людина, з якої, як кажуть, будуть люди. Що за сприятли
вих умов це буде великий поет.

Д о того ви не читали його віршів?
Вікторія Казимирівна. Я не знала тоді, що він пише вірші. Там, в цій 

збірці, мене дуже вразив вірш, присвячений народу України: «Народе мій, 
коли тобі проститься». Про цей вірш Жулинський написав в «Літературній 
Україні», що він написаний у вісімдесятих роках. До речі, після того, як він 
той зошит в нас забрав, я його не бачила. Потім прийшов він страшенно роз
гублений і сказав, що в нього пропала ця збірка, і що йому дуже важко буде її 
відновити. Я ще запитала, чи десь збереглися якісь чорновики, бо це ж такі 
гарні вірші. Ми разом сумували з цього приводу. Він сказав, що попробує, 
але буде дуже важко. Одним словом, був дуже розгублений. А потім, видно, 
деякі з цих віршів він відновив, бо вони були видані потім. Після того він де
який час пожив у гуртожитку і пішов. Він одружився. Він тоді зустрічався з 
дівчиною Валею, яка жила там же, у Святошино, на четвертій просіці, і пере
йшов туди жить.

Вона приходила в гуртожиток іноді?
Вікторія Казимирівна. Так. Декілька разів я її бачила. Але ми не знайо

мі були з нею. Ми знали тільки, що є така дівчина Валя, що він зустрічається 
з нею, і більше нічого.

Я  знаю, що він вам подарував книгу. Покажіть її, будь 
ласка.

Вікторія Казимирівна. Тут навіть дата є. Це був шістдесят п’ятий рік. 
Був мій день народження. Я його запросила. Він не був певний, що прийде, 
якісь були справи, щось він спішив. І в цей день мій майбутній чоловік теж 
їхав десь у відрядження. Зібралось нас чоловік шість чи сім. Приходить рап
том Василь, приносить мені книжку. Рішучим таким рухом:

—  От тобі на пам’ять. Ти біолог, може, тобі згодиться.
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Він тоді сидів у нас цілий вечір. Я тільки запам’ятала, що ми багато співа
ли. Він сидів, слухав. Він був така людина, що він ніколи не старався подати ви
гляду, що в нього біди. Ніколи не ділився, не розкривався повністю, а якось.., го
рда людина, коротше. Сам собі переживав і не виплескував це назовні.

Він називав вас Вітусею?
Вікторія Казимирівна. Називав «Віта», «Вітуся», залежно від настрою.

Я  хотів би ще розпитати про ваші враження від вечора 
на прем ’єрі «Тіней забутих предків» у  кінотеатрі «Укра
їна».

Владислав Дмитрович. Я могу сказать, что посещению этого кинотеатра 
очень способствовал Василь. Он достал нам два пригласительных билета. По- 
моему, «запрошення» это были. Мы пришли. И что сразу бросилось в глаза, 
кинотеатр был заполнен. Люди были явно официальные, переодетые. Судя по 
всему, это были сотрудники КГБ. Это мы сразу же заметили с Викой.

Вікторія Казимирівна. Принаймні, перші ряди. Ми сиділи посередині, 
то принаймні, перші ряди...

Владислав Дмитрович. Не только первые ряды. Мы сидели где-то в де
сятом ряду. Нам было все видно и хорошо слышно.

Василь далеко був від вас?
Владислав Дмитрович. Он, видимо, готовился. Он знал, что выступит. 

Он сидел где-то в ряду третьем, по-моему, когда выступил Параджанов, по
том еще несколько...

Це вже після фільму?
Владислав Дмитрович. Все это произошло перед фильмом. Я чётко 

помню, перед демонстрацией фильма. Выступил Параджанов. Он рассказал 
историю создания этого фильма. О том, что он получил несколько выговоров. 
И дали ему даже понять, что он не сотрудник уже киностудии имени Дов
женко, потому что он не подчиняется циркулярам. Потом он рассказал, каким 
путём ему удалось показать этот фильм, который впоследствии получил 
«Пальмовую ветвь» где-то на фестивале в Латинской Америке. И не остава
лось уже ничего, как только признать общественно этот фильм. Затем он по
благодарил всех участников, создателей этого фильма. Особенно он хвалил, 
как сейчас помню, женщину пожилого возраста, которая очень много сдела
ла, чтобы пошить украинские оригинальные костюмы тех времен. Хорошо 
помню, что после этого выступил Иван Дзюба. Тут уже в зале начались вол
нения. Но он все, что хотел сказать, сказал. И после Дзюбы сразу же встал 
Василь, в ряду, повернулся лицом к зрительному залу и сказал:

—  Товарищи! Какая же у нас демократия, если говорят, что у нас нет 
совершенно политических заключённых. В то же время сегодня в ночь взяли
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около двадцати человек из украинской молодежи, интеллигенции. И если, 
товарищи, вы не верите, то вы можете проверить.

Я не претендую на дословность, но суть такова. Он достал из кармана 
пиджака список и начал читать. И тут начали кричать: «Долой!», «Национа
лист!». Всякие другие высказывания были. Но Василь смело продолжал чи
тать список. Читал он медленно, четко, чтоб все слышали. И в это время 
включили сирену, чтоб заглушить его голос. Потом через несколько секунд 
выключили свет и без всяких объявлений начали трансляцию фильма.

Мы особенно переживали с Викой за судьбу Василя. Очень волнова
лись. Мы пытались его найти сразу же, когда закончился фильм. Кстати, 
фильм на нас произвел тоже потрясающее впечатление. Но мы не нашли Ва
силя. Не нашли. И мы городским транспортом поехали в общежитие. По
скольку она жила в другом отсеке, она не видела того, как приехал Василь. 
Василь приехал часа через два. Был он очень взволнован. Я к нему сразу 
пришел в комнату. А это была уже ночь. Думаю, что это было около часу но
чи. Он буквально дрожал. Я не знаю, почему он так сказал, но я хорошо за
помнил эту его фразу:

—  Владислав, смотри...
Он подвёл меня к окну. А напротив нашего общежития был дом. Он го

ворит:
—  Смотри, везде окна погашены, а в этом окне свет. Мне кажется, что 

они за мной следят.
И вот эту фразу я до сих пор помню. Я постарался успокоить тогда Ва

силя. Я говорю:
—  Они найдут возможность за тобой следить. Я  не думаю, что это так. 

А тем более окно этого дома далеко расположено от нашего окна.
И после этого уже началось. Был передан циркуляр в аспирантский 

совет нашего общежития, чтобы немедленно разобрать поступок Василя в 
общественном месте. Причем, это трактовалось сначала как хулиганский 
поступок. Потом это обрело политическую окраску. Но тогда принято бы
ло обсуждать и выносить какое-то решение. Я не помню, какое было вы
несено тогда решение, но птичка была. Надо было показать, что без вни
мания этот поступок не прошел. Но буквально через пять или семь дней 
пришел расстроенный Василь и сказал, что его отчислили из аспиранту
ры. Отчисление из аспирантуры автоматически не давало права прожи
вать в общежитии, и с этого дня Василь был у нас в общежитии нелегаль
но. Ночевал он в разных комнатах. Он несколько раз был у нас с Виктори
ей Казимировной. Мы тогда с ней были ближе, решили связать свою 
судьбу. Несколько раз он у нас кушал. Кое о чем мы с ним говорили. Рас
сказывал, что он ищет работу, но пока не удаётся. Рассказал нам, что он 
сейчас живет у той девушки, которую приводил к нам в отсек. И он тогда 
мне сказал, что у неё отец милиционер. Нас это очень удивило тогда. И
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мы действительно подумали, что это мужественный человек, если он 
приютил у себя Василя. Надо сказать, что такое отношение к тестю в бу
дущем и к другу в настоящем делает его большим гражданским челове
ком.

Д о арешту ви ще бачились із ним?
Владислав Дмитрович. Я знаю, что Василю давали временную работу. И 

он её неоднократно менял. Потому что как только узнавали, за что он исклю
чен из аспирантуры, ему приходилось увольняться. Знаю, что много хороше
го сделали для него его настоящие друзья из Киевского Метростроя. Я не мо
гу гарантировать, что, он долго работал до суда над ним в Метрострое, но ко
гда он вышел из первого заключения, то первые, кто протянул ему руку, это 
его друзья именно из Метростроя. Я тогда его случайно видел на Крещатике. 
Он был худой, бледный, в песочного цвета пальто, но был счастлив. Он мне 
прямо сказал, что устроился в Метрострое. Я спросил:

—  Что ты делаешь там?
Он говорит:
—  Представь себе, что я пишу о передовиках соцсоревнования.
Сплюнул, махнул рукой. Но, говорит, разве это так важно. Это была моя

последняя встреча с ним. Буквально через несколько месяцев я узнал, что его 
вновь судили и он снова получил срок.

Про перший суд ви теж чули?
Владислав Дмитрович. Да. Но это был закрытый суд. Поскольку мы жи

ли уже вместе, Виктория Казимировна была уже моей женой, она больше уз
навала информации, она больше общалась с интеллигенцией украинской, с 
литераторами. И она всегда меня держала в курсе событий.

Вікторія Казимирівна. Коли ми в Святошино ще жили, це десь шістде
сят п’ятий рік був, ми кінчали вже аспірантуру, в нього народився син. Чи 
шістдесят шостий це був рік? Так, ми закінчили аспірантуру і ще півроку жи
ли в Святошині. Я не пам’ятаю, з якого приводу, ми з Владиславом і ще хтось 
з нашого відсіку, може, навіть Осетров, скоріше всього Осетров і ще хтось... 
Зайшла мова про те, що Василь не з ’являється і треба зайти його провідати. І 
якось у вихідний день ми рішили зайти і побачити, як він там живе. Може, це 
не було чемно без запрошення. Ми прийшли. Це вже було годині о шостій, 
вже під вечір. Невеличкий будиночок там, у Святошині, дерев’яний, малень
кий.

Вискочив Василь. Він був дуже радий, що ми прийшли до нього. По- 
моєму, це було навіть з приводу його дня народження. Став метушитися, щоб 
нас чимось пригостити. Потім вийшла дружина. Показала сина свого. Нам 
самим було незручно, що ми прийшли, що така ситуація. Але він був дуже 
радісний, веселий. Якраз він став батьком, дитина була на руках маленька. 
Ми побачили, що в нього все нормально. На той час він вже десь влаштував-
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ся на роботу. Я дещо вже не пам’ятаю, але лишилось враження, що він задо
волений, що він щасливий, що в нього все гаразд. Ми були буквально хвилин 
десять. Потім він ще вийшов нас проводжати. Так ми з ним попрощались, 
побажали щастя і таке інше. Фактично, це останній раз я його побачила. А 
потім ми виїхали зі Святошина. Переїхали в інший кінець Києва. Інші інсти
тути, інша сфера. Потім народилась у нас дочка. Так вийшло, що шляхи розі
йшлися. Ми до нього дуже добре відносилися. Я  вважаю, що він дуже багато 
доброго зробив моїй особисто сім’ї. В якому відношенні...

Я нічого не можу сказати поганого про свого чоловіка. Він дуже поряд
на людина. Але в силу такого співіснування України і Росії в багатьох росіян 
склалося враження про українців як про «молодшого брата» і що вони пови
нні тягнутися за російською культурою, рівнятись на все російське. І мені на 
початках нашого знайомства доводилось на політичні теми воювати зі своїм 
чоловіком. Перше моє відвідання його кімнати почалось з того, що я зірвала 
портрет Петра Першого, який висів у нього на стіні, і сказала, що якщо він 
буде висіти, то я до тебе не прийду. Він спершу образився, але потім він 
зрозумів мене. У плані навіть не політичного становлення чи дозрівання, а 
хоча б розуміння української проблеми Василь зробив дуже багато для мого 
чоловіка. І зараз він розуміє наші події, наші біди, наші проблеми більше, ніж 
багато хто з українців. Так що оце можу вам сказати.

Я  забув запитати: звідки ви родом, Владиславе?
Владислав Дмитрович. Я родился в Свердловской области, очень далеко 

от Украины. В городе Тавде. Есть такое место для спецлагерей. Я там жил до 
сорок третьего года. Потом мы выехали из Тавды тоже на Урал в Красно- 
уфинский район. Но в Тавде были спецлагеря, и там было очень много так 
называемых раскулаченных украинцев. Я, к сожалению, из этих мест.

А як ви навчились мові українській?
Владислав Дмитрович. У меня такой характер. Если говорить, то гово

рить хорошо. І поки я не навчусь гарно розмовляти, до тих пір буду користу
ватися своєю рідною мовою.

Но я уверен, что это произойдёт скоро. Тем более, что меня этому учит 
и моя дочь, и моя супруга.

Якою мовою Василь з вами говорив?
Владислав Дмитрович. Василь говорив тільки українською мовою. Он 

меня поправлял, он пытался сделать так, чтобы я тоже говорил по-украински. 
Другие смеялись надо мной, потому что я не всё мог выговорить. Но Василь 
никогда надо мной не смеялся. Он всегда меня поправлял. Я уже тогда читал 
по-украински. Много слов не понимал и спрашивал, не стесняясь. Но стес
нялся говорить. Не стеснялся говорить с Василем по-украински, зная, что он 
надо мной никогда не посмеётся.

Ви були на перепохованні? Як ви дізнались про нього?
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Вікторія Казимирівна. Була інформація між інтелігенцією. Передається 
від одного до другого. У нас на роботі велика група свідомих українців. У 
нас, до речі, працює жінка Антонюка, який пройшов через все, що й Василь. 
Сарматська її прізвище. Багато людей, які цікавляться політикою, культурою. 
Таки чином ми дізналися, що мають привезти тіла трьох політв’язнів у Київ. 
А крім того, всюди інформація висіла, буклети.

Ви вийшли до площі Богдана Хмельницького?
Вікторія Казимирівна. Ми розділились з моїм чоловіком. Я якраз пере

хворіла, а погода була холодна досить. Ми вирішили з чоловіком, що він піде 
зустрічати, а я приєднаюся пізніше. Я  приєдналася до цієї процесії біля Софії.

Владислав Дмитрович. А я ездил в Борисполь ещё восемнадцатого ве
чером. Было очень холодно тогда. Я сам поехал. Был свидетелем.

В те далекие аспирантские годы я случайно приобрел любительскую 
кинокамеру и делал первые шаги в создании любительских кинофильмов. Я 
это делал для памяти. И сейчас, чем я становлюсь старше, тем более ценными 
становятся те малочисленные кадры, которые я сделал тогда, снимая людей, 
которых никогда забывать не нужно. И среди таких людей мне удалось разы
скать кадры, посвящённые Василю Стусу. Их очень немного. Но поскольку 
никто не снимал, а если и снимал, то плёнки затеряны... И я был бы очень 
рад, если бы наш вклад в информацию о Василе, внесла вот эта плёнка.., дала 
какой-то эффект.

Коли то знімалось і де?
Владислав Дмитрович. Эти кадры были сняты в нашей общественной 

кухне аспирантского общежития. Это примерно тысяча девятьсот шестьдесят 
четвёртый год. Потому что после шестьдесят пятого года Василь уже не был 
таким. Тут он слишком оптимистичен, жизнерадостен. Я думаю, что это был 
шестьдесят пятый год.

Як він реагував на те, що ви його знімаєте.
По-моему, он немного позировал. (Включає кінопроектор.) Вот кухня. 

Виктория Казимировна на кухне. Готовит. Сейчас она посмотрит на дверь. 
Это заходит Василь. Вот он берет у неё что-то покушать. Вот он. Он берёт 
морковку. Вот и всё.

Це й увесь шматочок, що у  вас зберігся?
Владислав Дмитрович. Да.

Але ж  він все одно є.
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ГЕНРІХ ДВОРКО к и ї в

вул. Петровського

справив Василь Семенович Стус з першої появи у  Вашому 
житті, тому що Ваша доля тісно переплелася з його до

лею. І  родини якось переплетені. Довгий час Ви були з ним. 
І  знаєте його чи не краще, як багато інших людей.

Почну, мабуть, з того, як я познайомився з ним. Це було в шістдесят 
сьомому році восени. В той час ми дуже багато влаштовували в себе вечорів. 
Майже кожен тиждень збиралися. Або на пісню збиралися, або приходив до 
нас хто-небудь з молодих поетів і читав вірші. І потім були всякі обговорен
ня. Ми вже знали, що під вікном завше стоїть машина і це прослуховується.
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Машина з літературознавцями.
Ми до того звикли. Головне, що в шістдесят сьомий і раніші роки осно

вне було навчитись не боятися. Це основне. Було мало людей таких, як Ва
силь, як Світличний, які нічого не боялися. Майже всі люди чогось боялися. 
Навчитись не боятися, п ереси ли т себе було основним прагненням багатьох. 
Був у нас вечір. Не пам’ятаю, хто у нас тоді був. Мабуть, Микола Холодний. 
Він у нас дуже часто читав вірші. І Стус прийшов із Дзирою Ярославом. І я 
пам’ятаю дуже чітко перше враження. Він, з одного боку, дуже з повагою та
кою ставиться, а з іншого боку —  людина незалежна, горда, шляхетна. Ці дві 
речі в ньому якось уживалися. Дуже поштиве ставлення до всіх інших і неза
лежність. Це зразу якось відчувалось. Це перше моє враження про Василя. 
Людина дуже уважна до всього, що робиться. Вік привітався, якось так вкло
нився. Відчувається така доброзичливість. А з іншого боку —  це людина аб
солютно незалежна. Це не та людина, на яку можна впливати якось. Василь у 
нас досить часто бував. Рахувати навіть пальців не вистачить. В той час ми 
організовували, мабуть, двадцять таких вечорів поетичних. Це у квартирі бу
ло в Академмістечку. Мозолевський, Кордун, Холодний, Воробйов, Ілля був, 
був Голобородько. По-моєму, і Орач раз був, який зараз дуже багато про ньо
го пише. Я навряд чи згадаю всіх. Дуже часто читали вірші. У нас був прин
цип однієї пляшки. Ставилась одна пляшка. Як правило, готували каву, кана
пки. І одна пляшка. Пляшку випивали. Або читали вірші, або співали, або ще 
що-небудь розповідали. Фактично це було протистояння. Всі чудово знали, 
що в нас збираються, що до нас приходять. Крім того, це наукова інтелігенція 
зустрічалась із гуманітарного. Це дуже не подобалось. Я можу сказати, що ми 
дізнались, як про нас із Гелею1 в КГБ сказали: «это очень интересная пара», 
включаючи в це слово зовсім інше значення. Деколи ми приймали людей два 
рази на тиждень. Я був вже доктор, Геля доцент. Ми були забезпечені і могли 
це робити. І якось цей страх ми пройшли вже.

Поети були молоді. А літературознавці старші були. Це був Світличний, 
Сверстюк, це була Михайлина Коцюбинська. Надійна Світлична в нас була. 
Це був Стус і Віктор Іванисенко, Ярослав Дзира був. Навряд чи я згадаю все. 
Як правило, кумедні історії виникали, тому що були науковці наші знайомі і 
я. А я вважаю, що те, що людина видумала, людина може пояснити. Прихо
дять молоді поети, читають вірші. Розумієте, треба створить умови для цього. 
Посиділи, поговорили. Просять читати вірші. Я весь час виступав як критик- 
інтерпретатор для того, щоб якось настроїти всіх на розмову. Воробйов особ
ливо відмовлявся говорити, що він написав. І я йому казав, що кожен вірш 
можна пояснити, який зміст, навіть якщо ви не даєте цей зміст. Тому що все 
одно там підсвідомо якийсь зміст є. Отакі ми розмови ведемо. Виступають 
нефахівці, а Василь сидить і ні слова не скаже. Він слухає. Він міг просидіти

1 Дружина Г. Дворка.
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весь вечір і не сказати ні слова. Але коли його щось питаєш, він все чув. І яс
но було, що він дуже уважно слухав. Його просили дещо сказать про ці вірші. 
Знаєте, молодому поету цікаво'знать, що ми думаємо. Він казав, але дуже 
обережно. Звертав увагу на одну сторону, на другу. Я не пам’ятаю всі ці речі, 
я не фахівець. Більше того, ми дуже часто просили його почитать свої вірші. 
Ми знали, що він поет. Я чув про вечір у Спілці, де були Холодний і Стус. 
Коли перший раз я його попросив почитати вірші, то було таке враження, що 
він не зрозумів, що я запитав. А коли я повторив, то він усміхнувся і сказав: 
«Якщо вам хочеться, то я почитаю».

Без всякого жеманства. І він досить часто читав. Пам’ятаю «Сто років, 
як сконала Січ», і багато інших він читав. Ми збираємося на цілий вечір. 
Один чи два поети читають свої вірші, і Василь щось почитає. Ми обговори
мо щось, поспіваємо. Таку я можу картину намалювати. Треба сказати, що 
він багатьох приводив поетів. Він привів Воробйова. Він з Голобородьком 
приходив. Він, по-моєму, і з Іллею прийшов.

Яке його було ставлення до них? Він їх вважав більшими 
поетами, ніж він сам, чи такого порівняння не виникало?

Він себе вів так, що нічого не можна було відносно цього сказати. Він 
дуже уважно ставився. Він вважав, що він не поет. Що він пише вірші. А це 
поети! Це якось не підкреслювалося. В нього не було фальшивих рухів, яки
хось помислів. Дуже гарно було, коли він брав участь у таких вечорах. Він 
створював природну обстановку. Створити там природну обстановку було 
дуже тяжко. Уявляєте, зібралися хіміки, є доктори, є кандидати, є інші фахів
ці, літератори, молоді поети. Це дуже різний рівень, різне розуміння. Крім то
го, різне думання. Якось треба було це зібгати разом у щось одне. Гумор до
помагав, анекдоти.

Пляшка?
Пляшка була символічно. Кава і пляшка коньяку була.

Василь каву пив?
Василь каву пив. Пив каву завше. Це атмосферу створювало розкутішу. 

Але, я кажу, пляшка була на десятому місці. Я дбав про те, щоб створить об
становку, а поети молоді різні дуже. Скажімо, Холодний завше читав з задо
воленням, але він дуже часто вульгарний був. І, крім того, він вважав себе ге
ніальною людиною. Я Холодного дуже гарно знаю, він у нас місяців два жив. 
Я йому допомагав оцю хату купувати, тут, під Києвом. Він недавно писав, 
сказав, що йому Малишко гроші дав. Але Холодний цікавий був, в нього ві
рші цікаві були, вони впливали сильно на людей, особливо його збірочка 
«Крик з могили». І вечори з ним гарно виходили. Крім того, він прямо читав, 
не боявся. Воробйов читав гарно. Кордун чигав дуже гарно вірші. А Ілля 
якось інший чоловік. Крім того, він раз в нас був, і ми не познайомилися. Як
би ми познайомилися, то я знаю, ми б знайшли дуже багато спільного. Він
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науковець. Він був із дружиною, з Валею. Вона поетеса. Пам’ятаю її книжеч
ку. І нам дуже сподобалася ця книжечка. Вона в нас не читала. Мозолевсько- 
го дуже цікавий був вечір.

Мозопевський читав тоді російською мовою?
Ні. В основному українською. Дещо було й російською. Це окрема тема.
Стус приводив багатьох поетів. Завдяки йому такі вечори влаштовува

лись, бо ми не мали таких знайомств. Допомагав цей вечір провести кваліфі
ковано. Був Іванисенко, він також робив висновок про ту чи іншу поезію. Був 
Іван Світличний, але ми з Іваном Світличним зустрічались більше на інших 
вечорах.

Ви раніше з ніш буяй знайомі, ніж зі Стусом?
Ні. Пізніше я зі Світличним познайомився. Але ми дуже гарно розуміли 

один одного. У нього дуже гарне відчуття гумору. І ми дуже багато часу про
водили разом.

Чи вам запам ’яталась Василева манера читати вірші?
Я пам’ятаю манеру, але я не можу її передати. Такий глухуватий голос, 

досить рівно, без таких емоційних сплесків, але виразно, чітко, достатньо ак
центовано. А крім того і тематика. «Сто років, як сконала Січ» я запам’ятав 
дуже гарно, як він читав. Коли він вставав читати, то в мене було таке вра
ження, що він ніби відключався від нас.

У веселощах на ваших вечорах він якось проявляв себе?
Про Василя тяжко розповідати тому, що він мало говорив. Він майже 

ніколи не говорив про себе. Він гумор сприймав гарно. Інколи він сам розпо
відав смішні історії, але вони були специфічні, літературного гатунку. Там 
виразність слова, значення слова, а не сама гострота. Коли в мене було соро
каріччя, а це було в сімдесят першому році, він був з Валею. Це також було 
гам, в академмістечку. Там і Світличні були всі троє, і Євген1 був, Михайли
на2 була, Галя Севрук була. Мені подарували костюм треніровочний такий 
синій, це Василь подарував і написав на відкритці віршик. Я пам’ятаю остан
ню фразу з цього вірша: «Розмір ми брали найбільший, тож коли жме, виба
чай».

Я був огрядний завше. А головне, я в той час бігав. Але схильність у бік 
гумору в нього не була виражена. В цьому відношенні він є протилежність 
Івану Світличному і дуже подібний до Євгена Сверстюка. Розумієте, це інше 
мислення. Або людина фундаментально мислить, або вона бачить якісь тон
кощі. А переключатися з одного на друге дуже тяжко.

Чи були у  Василя якісь улюблені пісні?

' ( ’ н іс іі (п е р е м о к .
‘ Михайлина Коцюбинська.
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Це було чітко виражено: це «Ой на горі вогонь горить». Але ми дуже 
башто пісень співали. Наприклад, «Червону калину». Тільки у нас відомий 
куплет кінчався так:

визволяти братів українців
з китайських кайдан.

А чому саме так?
Тому, що записує. Машина завше приїжджала, коли в нас вечір. Перед 

нашим вікном була площадка. Вони там ставали. Але був дуже цікавий один 
момент. Ми проводимо такий вечір, хлопці розповідають, дуже веселі, сміє
мося, багато співаємо. Дзвонять. Приходить мій сусід Микола. Приходить бі
лий, як сніг. Каже:

—  Генріх! Приїхала машина, і записують мене.
Кажу:
—  А що ж записують?
—  Нас із дружиною.
—  А про що ж ви говорите!.
—  Про сад.
—  То чого ж ти боїшся?
У нас є що записувати, а що записувати в них?

А вони що, просто у  квартирі в них записують?
Ні. Машина внизу стоїть. У нас другий поверх. Ми тоді чітко знали, що 

в цей час на відстані сімдесяти -  ста метрів можна було через шибку запису
вати, що говорять в кімнаті. Крім того, ми знали, що через телефонний апарат 
можна підслуховувати. Ми повертали диск, вставляли олівець, тоді вже не 
підслухаєш. Між іншим, останні дані. У Льолі Світличної забарахлив теле
фон. Вона викликала майстра, і він маленьку таку штучку вийняв звідти, що 
вставили для підслуховування. Це зараз, розумієте.

Зараз недавно опублікували, як перевірити, чи підслуховують, а ми тоді 
давно це робили. Просто я вам телефоную і кажу, що нам треба зустрітися, 
що я вам щось передам. А ми з вами домовилися наперед. І приходиш раніше 
один і другий і дивишся, як люди прибігають, де вони стоять і що роблять. 
Це Калугін запропонував. А в шістдесяті роки ми користувалися таким спо
собом. А якщо йдеш по вулиці, перевіряєш дуже просто. Доходиш до рогу 
поволі, потім повертаєшся і швидко йдеш назад. А той, хто за тобою біжить, 
з тобою стикається. Ми знали ці методи, тут нічого нового не було.

Сліжка за вами почалася після того листа, який ви під
писали?

Так. Лист був підписаний у шістдесят восьмому році у травні. А виклю
чати з партії мене почали в червні. А сліжка постійно велася. Розумієте, їм же 
потрібно чимось займатися. То ціла історія відносно сліжки. Я ж все-таки се
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ред технічної інтелігенції, і всі їхні методи ми чудово знали. Але після сімде
сят другого року ми встановили, що вони мало що знали, як не дивно, тому, 
що в них апаратура погано працює.

Я розкажу вам такий випадок. Був такий Гарик Бачинський. Він біолог. 
Брав участь у нас дуже часто. Якось приходить зі своїм знайомим, приїхав 
звідкись до Києва. Що робити? Його викликали сьогодні в КГБ і показали 
йому одну фразу записану, що можна кваліфікувати, як антирадянську. І ска
зали, щоб він написав пояснення. Якщо напише і все розкаже, то буде одне 
відношення, а якщо ні, то хай бережеться. І приходить. Що робити? А я кажу, 
давайте думати, чому вони вам показали. Якби у них все було записано, то 
вони б говорили з вами інакше. А вони почули одну фразу, а дальше не мог
ли. Тому вони купують вас. Тому скажіть, що наприклад, такий, мовляв, дур
ний чоловік сказав: «Геть радянську владу!» І так далі. Він пішов і так пояс
нив. На другий день прибіг радий, що їх відпустили. І вони нічого не мали. 
Розумієте, у них один кусочок був записаний.

В наш час, щоб поставити на прослуховування телефон, коштувало де
сять тисяч доларів. Всім було тяжко поставити. Часто вони більше говорили, 
ніж вони могли.

В шістдесяті роки вони робили такі речі, щоб кілька раз заставляти лю
дей знищувати літературу. А знаєте як? По місту пішов слух: через декілька 
днів буде обшук. І люди починають нищити літературу. Це не всі нищили, 
певна річ. Ми розуміли, що це говорять із провокаційною метою.

Коли я працював в нафтохімії, а працював я там з шістдесят дев’ятого 
по сімдесят другий рік, після того як мене виключили з партії після підпи
сання, створили умови такі, що працювати не можна було в інституті. І я пі
шов в нафтохімію, у промисловість.

У мене там була велика лабораторія і було десять аспірантів. Майже 
всім запропонували, щоб вони доносили на мене. Але хлопці були гарні. Во
ни приходили до мене і розповідали. І ми домовлялися, що робити.

У мене було тридцять чоловік в лабораторії, десять аспірантів. І все за
крили. Мене звільнили як керівника. Я вимушений був знайти керівників, які 
вважалися керівниками, щоб виконувати ці роботи.

Нам казали, що вас боялися чіпати, бо ви були зв ’язані з 
нафтою, а це дуже серйозно для країни.

Ні. Це фантазія людська. Там інше було. Я думав, чому мене не зачепи
ли в сімдесят другому році. Розумієте, з Іваном ми гарні друзі. Новий рік або 
в нас, або в нього ми зустрічали. Я маю Світличного на увазі. З Василем у нас 
гарні відношення. З Євгеном я гарно знаюся. Михайлину я чудово знаю. 
Дзюбу я давно знаю. І ще можна наговорити. Розумієте, вони хотіли створити 
версію, що це терористична група. Коли пішли акції в сімдесят другому році, 
пішов слух, що знайшли зброю. Якось я туди не вписувався. Мене запросили
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в КГБ останній раз на початку вісімдесятого року і сказали, що до мене не 
мають ніяких претензій, тому що ніхто на мене не дав жодного матеріалу. 
Техніка також повинна бути. Якщо ми читаємо те, що забороняють, то треба 
знати, як читати. Ми, скажімо, в рукавичках читали. Хоча залишити відбиток 
на такому папері дуже тяжко.

Чи були на тих вечорах не тільки читання віршів і спі
вання пісень, а якісь кваліфіковані розмови про літерату
ру  чи про ситуацію історичну?

Постійно. Питання, які виникали, це була історія і обговорення всіх по
дій. Ми все обговорювали. Але треба було обговорювати все на певному рів
ні, тому що все записують. Не всі, що були, це знали. Особливо молодь. І во
ни говорили перпендикулярно. І треба було щось зажартувати, і завжди був 
гумор. Гумор таке деформує. Ніколи не розбереш. Або хтось інший скаже, 
коли ти повернеш не в ту сторону. Це постійно було. Але для обговорень 
більш конкретних у нас був ліс. Ми постійно ходили в ліс. Ми ходили за гри
бами. Кожний раз на Великдень ходили в ліс. Там також ходили за нами. На
приклад, я пам’ятаю, що, здається, шістдесят дев’ятий рік ми зустрічали у 
Клавдієво. Світличні були, Михайлина, ми були, Іванисенки були. Чому в 
Клавдієво? Просто поїхали туди. Гарний був день. Там ми зустріли...

А головне, там можна було говорити все, що хочеш. В сімдесят першо
му році з дружиною ми були на дні народження Василя. Це шостого січня. 
Ми прийшли зі Світличними туди. Світличні до нас зайшли і ми пішли до 
них. Була там, здається, Михайлина ще. І цей Селезненко був. Я не пам’ятаю, 
хто ще був. Пройшов спокійно вечір. Розмовляли на одну тему, на другу, на 
третю, на четверту. Василь всім подарував, хто був, збірочку «Веселий цвин
тар». Він сам виготовив декілька екземплярів. У КГБ зафіксовано, що він де
сять виготовив. На тонкому папері видруковано. І він переплів сам. Коричне
ва така палітурочка. На півсторінки була. І він сам подарував ці книжечки. 
Мені вона дуже сподобалася. Я дуже своєрідно сприйняв це. Фахівці розібра
лися, що це був час становлення, коли він міняв підхід до поезії, коли він ін
шим ставав. А для мене це був ребус. Я дуже любив Нечерду, бо я у нього 
знаходив, як правило, два змісти, а деколи навіть три. Там деякі вірші були, 
які вимагали розгадки. Розумієте, я не літератор і не можу дати оцінки. Але з 
цією книжкою було багато цікавого. Залишився екземпляр цієї книжки тільки 
в мене. Тому що у Василя забрали. У всіх обшук був, і теж забрали. Деякі 
люди спалили цю книжку, боячись обшуку. І от в сімдесят дев’ятому році 
дзвонить мені Василь, щось питає відносно Івана. Я його запрошую зайти до 
нас. Він зайшов. Якраз у нас хтось був. За столом сиділи багато людей. Мені 
дуже хотілося з ним поговорити. Але, розумієте, алегорично довелось гово
рити. Знову ж телефон, записують. Розмова була така. Що ти маєш великий 
досвід, багато побачив і можеш багато сказати людям. А те гниле дерево ве
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личезне, яке нам заважає, скоро повинно повалитись. (А я можу вам сказати, 
що вже в кінці сімдесятих -  на початку вісімдесятих років я казав, що в кінці 
вісімдесятих буде зміна.) І що ти повинен писати. І він або робив вигляд, що 
він не розуміє, або він не хотів нічого говорити. А вночі я дізнався по БІ-БІ- 
СІ, що він вступив в Гельсінську спілку. Це ясно, що буде арешт. Але ось що 
саме цікаве було. Він там сидів, я, здається, тут сидів. І він на всю кімнату 
спитав мене чітко, виразно, що записувати гарно:

—  Пам’ятаєш, я тобі подарував оту книжечку? Є вона в тебе чи ні? Вона 
мені потрібна. Бо ніде не залишилось.

Я відразу зрозумів, що до чого. І так же виразно сказав,
—  Ні, в мене тої книжки немає.
Вона в мене лежала. Але я чудово знав, що якщо я скажу, то її можуть 

забрати. Я просто хотів йому пізніше сказати, що є, тільки не треба так кри
чать. Але зайшов Іван Світличний і забрав Василя, тому що Василь дзвонив 
Іванові звідси. А потім його арештували.

Проходить багато років. У вісімдесят сьомому році, це було на його 
день народження, обговорюють питання і об’являють, що всі книжки «Весе
лого цвинтаря» пропали. Я кажу, що не може бути, щоб всі пропали. На мене 
всі накинулись: «Ні, всі пропали, немає!» Тоді я прийшов додому і тут же дав 
Дмитрові цю книжку. Це один екземпляр, що зберігся. У КГБ ще є.

Знаєте, Василь —  дуже характерна людина. Дуже цікаво згадати, як ми 
відпочивали на Прип’яті. Це в сімдесят першому році. Він недовго був там. 
Тоді зібралось дуже багато людей. Перший раз я на Прип’ять поїхав в шіст
десят п ’ятому році, а останній —  у вісімдесят п ’ятому. Пізніше вже не можна 
було. Це особлива розповідь, тому що там збиралось цікаве товариство. 1 фа
ктично ми жили зовсім іншим життям, якось навіть незвично, що не треба 
весь час то одною мово говорить, то другою. Що кругом люди, які тебе розу
міють. Ми деколи їздили на півтора місяця. Але до нас часто приїжджали 
люди, потім від’їжджали. Це могло чоловік п’ятдесят -  шістдесят в один се
зон приїхати і від’їхати, тому що чітко домовлялися, де коли зустрічаємось. 
Були певні місця. Ми просто купляли човни старі і тими човнами їздили по 
Прип’яті, або стояли в одному чи іншому місці. Жили в наметах і за рахунок 
риби, тому що там риби дуже багато було. Це було п’ятдесят процентів нашої 
їжі. Василь був раз тільки на Прип’яті. Валя багато разів була, та це вже піз
ніше. Василь був у сімдесят першому році. Тоді у нас зібралось двадцять сім 
чоловік. Величезний гурт був. В нас стояли намети. В центрі кухня була. А 
деякі люди, які не хотіли стоять близько, гуртом... Наприклад, завше був ку
ток Світличного. У нас завше був один куток. Ті були перемінні. Була кагебі- 
вка. Це обов’язково. Як тільки ми приїхали, стали, приїжджали два чи три 
хлопці. Як правило, два. Ставили свої намети від нас за метрів двісті -  три
ста. Якщо не проглядалось звідти гарно, то вони будували такий місток, наче 
рибу ловить, ставили кущі, щоб не видно було. їх ідентичність встановити
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дуже просто було. По-перше, до них завше приїжджали дипломники зі школи 
КГБ, на тиждень, на два. На практику приїжджали. Вони не любили, коли з 
ними в контакт входили. Тому що можна було розібратися. Я завше підходив 
і починав розмовляти про рибу. А вони ж роблять вигляд, що вони приїхали 
рибу ловити. Наприклад, сидить цей на кагебівці серед дня і нічого не ро
бить. Я підходжу до нього і питаю:

—  Чого ж ви риби не ловите?
Він каже:
—  Ви розумієте, в мене була блешня, я її обірвав.
Хто іде на рибалку, навіть на одну годину, то менше двох десяток бле

шень не бере. Я брав декілька сотень, бо вони весь час обриваються. А він 
одну взяв. Крім того, були дуже цікаві майстри кидати блешню. Ви коли- 
небудь зі спінінгом працювали?

Один раз.
То ви спінінгом махнули, так? А були такі: розбігався, перед самим бе

регом зупинявся, наставляв спінінг, і він летів.
Це було настільки кумедно. Це дуже просто ідентифікувалось. Це ми 

називали «кагебівка». Більш того, я навіть пропонував забити палку і написа
ти «Кагебівка». Але не всі мене підтримали. У сімдесят першому нас тільки 
деякий час було двадцять сім чоловік. І Василь був з Валею і Дмитром. Дми
тро тоді ще малий був. В нас було на Прип’яті одне свято. В Гелі якраз день 
народження в серпні. Ми завше якось організовували свято. І, я пам’ятаю, в 
сімдесят першому році ми стояли на березі річки, а недалеко озеро із входом 
в річку. Нарядили Василя водяником. Були і русалки. Ми з Іваном стояли в 
плавках із бабочками і на каструлях грали. І ми завше піднімали на це свято 
прапор із плавок різнокольорових.

У першу чергу треба було дивитися за черговими. Вони повинні три ра
зи людей нагодувати, а це досить велика робота, і це треба було гарно роби
ти. Я бачив, як Василь працював. Під час чергування він працював зранку до 
вечора. Дуже серйозно. І не відходив від Валі. Бо дуже часто чоловік там 
щось зробив і втік, а жінка сама крутилася.

Але дуже цікава риса у Василя проявилася. Ми разом їздили на одному 
човні. В нас було човнів три тоді. Ми поїхали на човні ловити окунів. Залізли 
в кущ великий. Я на носі сидів, він на кормі. І почали на вудочку ловити оку
нів. В мене ловляться великі окуні, грамів по триста, а в нього маленькі. Крім 
того, в мене два, а в нього один чи зовсім немає. Мені незручно просто. Коли 
я наловився, то кажу йому, давай поміняємося:

—  Нє.
І більше того. Це не то, щоб якийсь принцип. Просто в нього не було 

оцього мисливського азарту. Розумієте, коли хтось ловить рибу краще, ніж я, 
то і мені хочеться це робити. Це природній такий вихід емоцій. У нього не
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було того зовсім. Ми весь час ловили. І завжди одне й те ж. У мене ловиться, 
у нього не ловиться. І він зовсім не переживав. Ми якось їдемо. Я витягую 
одну щуку, другу щуку, третю щуку. Чотири щуки я впіймав. І раптом йому 
чіпляється величезна щука. Він починає серйозно крутить і дає мені спінінг.

—  На, —  каже, —  витягай.
Я кажу:
—  Нє, ти піймав.
Він підтягав. Я бачу, та щука кілограми три. Він стоїть на човні. Човен 

великий. Смикає цю щуку. Щука перелітає через його голову і падає за чо
вен. І вона вирвалася таки.

Другий раз ми поїхали на окуні дуже рано. Зробили спеціальні вудочки, 
з великим поплавками. Там дуже глибоко було, десь чотири метри. Йому дві і 
мені дві вудки. І я взяв одну маленьку вудку. І все на мої вудки йде, а на його 
нічого не йде. І нічого зробить не можна.

—  Давай поміняємось місцями.
—  Нє, —  і всьо.
Я з багатьма дуже ловив. І азарт у всіх є. В нього цього не було.
Ми з ним в сімдесят першому році дуже багато ходили гриби збирати. 

Те саме проявлялось. Особливо як опеньки. Як побачиш такий пеньок, то ве
деш вже себе не по-людськи, а починаєш хватати і хватати. Нє! Він підійде, 
подивиться, питає, чи в тебе є. Він мене запрошує:

—  Приходь сюди до мене, збирай.
Василя дуже тяжко було зрозуміти. Це була дуже своєрідна людина. Він 

був дуже глибоко в собі, і він мало кому відкривався. В нього в середині все 
це нуртувало. Він думав про свої проблеми. І ця риба, ці гриби були для ньо
го такі дрібні речі, що він не міг про них і думати.

Але був дуже цікавий випадок. Ми ходили втрьох: Іванисенко, Стус і я. 
Ходили зранку на електричку першу, їхали. Я замітив, що тільки ми виходи
мо на якусь просіку, там стоїть лісник на мотоциклі. Виходимо на другу — 
знову лісник. На другий Лень також лісник за нами ходить. Це мене трошки 
насторожило. А коли ми на третій раз пішли, то лісник пішки за нами ходив. 
І тут стало ясно, що в нього поламався мотоцикл, а його заставили все одно 
за нами ходить.

Це міг бути не справжній лісник.
Ні. Це був справжній лісник. Я знав його ще перед тим. І розумієте, я 

розізлився. Віктор Іванисенко, Стус і я, —  ми ходили гарно. І ми на таких мі
сцях, де корчі, де розорано, ми кілометрів десять як врізали. І він за нами весь 
час. Потім позбирали грибів. Грибів небагато було. Ми вийшли на ту просіку, 
яка веде додому вже. В одному місці Віктор сидить, копається. Я копаюсь, 
якість грибки шукаю. Василь стоїть. Приповзає, буквально, майже на четве
реньках цей лісник. І каже Василю:
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—  Хлопці! Ну на чорта вам потрібні ті гриби. Краще пішли б в кафе, 
випили б по сто грам. Там би вам закусить дали грибів.

На наступний день ми ідемо в ліс —  нема його. Ні мотоцикла, нічого 
немає. Ми позбирали гриби. Ідемо назад. Підходимо до Пісок, там така річка 
невеличка. Чуємо похоронний марш. Я кажу Василю:

—  Ти чуєш? Ми, мабуть, лісника заганяли, і він, мабуть, помер.
Ми прийшли, там по дорозі, на цвинтар —  свіжа могила. У Василя був 

чебрець на кошику. Він туди поклав ці квіти. Це його вразило. Він сприйняв 
це так, що ми справді заганяли...

А ми не знали, кого поховали. Але це його вразило. Я і Віктор сприйма
ли це з гумором. А це його вразило. Це говорить про те, що в нього було спе
цифічне сприйняття всіх речей. Наскільки я розумію, він в свій внутрішній 
світ майже нікого не допускав.

А як він до ігор якихось ставився, де треба було проявля
ти цей азарт? Чи взагалі в нього виявився азарт щодо 
чогось?

Я щось ніде на бачив азарту. В нього десь всередині щось нуртувало. 
Нуртувало настільки сильно, що він був повністю захоплений цим. І це про
являлось. Скажімо, ми зібрались, читають хлопці вірші. Якщо Василь сидить 
так, що я бачу, то я відчуваю, —  як якесь слово коли появилось, то Василь 
так, наче його струмом ударило. Він сприйняв. Він міг просидіти весь вечір, 
не сказати ні одного слова, але неймовірно активно сприймав.

В мене таке враження, що ніхто його так і не зрозумів. Людей можна 
по-різному розуміти. Ось Іван Світличний. Ми дуже близькі були. Ми все 
один одному говорили. Дзюба про нього говорить, що він був дуже великий 
демократ. Що він від цієї демократії перейшов до національної свідомості. 
Можливо, він і правду говорить. Просто Іван йому не казав, а Іван був дуже 
національно свідома людини. Він був у гарному розумінні націоналіст.

У точному розумінні, зрештою.
Так, у точному. І він дуже свідомий цього був. У нього в цьому відно

шенні були суперечки і з Євгеном. Тому що Євген більше сприймав релігію. 
Хоча Євген до арешту і після арешту —  трошки різні люди. Але дякуючи цій 
релігії, він і зміг вижити.

А Василь до арешту і після виходу відрізнявся?
Абсолютно різні люди були. Ви розумієте, в чому справа. Дуже тяжко 

це про нього розказати. Але в мене є своє розуміння Василя. Не знаю, наскі
льки воно вірне і точне. Він після арешту інший був. Він виглядав людиною 
загнаною. Він виглядав людиною, яка вже стала на певні рейки, знав, що в 
кінці, що він не зійде з того. Повна безкомпромісність. Це і йому було дуже 
тяжко, з одного боку, а з іншого боку, може, й сил не вистачало для компро- 
місності.
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Я характерний розкажу епізод. Це було в сімдесят другому році, коли 
арештували якраз усіх. Ми виходили на вулицю, щоб поговорити. Була Ми- 
хайлина, була Льоля1, був я, була Геля і, по-моєму, була дружина Євгена. Ми 
почали обговорювати питання, хто може зломитись. Всі стали на тому, що 
першим Дзюба може зломиться. Другим Льоля назвала Івана. Чому назвала? 
В якому відношенні зломитись? Іван Світличний вчений, він може піти на 
розумний компроміс. Якщо буде розумний компроміс, то чому б не піти на 
нього. Третій, кого ми назвали —  Євген. А четвертий, і навряд чи це буде ко
лись можливо, ми сказали, Стус.

Дивовижно, що це такі точні характеристики.
Цікаво, що про Івана це Льоля сказала. Він такий.
Я можу розповісти про випадок, який був з Іваном під час слідства. Йо

го викликав слідчий і попросив, щоб він розказав про якусь людину, я не 
пам’ятаю, хто це був. А Іван вранці почув голос цього чоловіка. І він знає, що 
їх разом не брали. То Іван каже:

—  Чого ви мене питаєте? Ви спитайте цього чоловіка.
—  Та його ж нема в нас.
—  Як немає? Він тут.
—  А ви звідки знаєте?
—  У вас своя агентура, у нас своя, —  каже Іван.
На другий день його запрошують до міністра КГБ Федорчука. І Федор- 

чук йому говорить у присутності слідчого, що ми просимо назвати вас вашу 
агентуру, яка є серед нас, і гарантуємо вам повну таємність...

Абсолютно серйозно?
Абсолютно серйозно. Іван не витерпів і розсміявся. Треба сказати, що в 

Івана ідеальне відчуття гумору. Коли нам треба було поговорити, ми стаєм 
десь на якомусь п’ятачку. Він бачить з одного боку, я з іншого боку. А це вже 
було перед арештами. Стоїть один, другий, третій стоїть. Вони не за мною 
ходили, а за Іваном, певна річ. І нам треба поговорити. І ми починаємо роз
повідати анекдоти чи якусь дурну історію. І все розповідаємо. Розуміння аб
солютно повне. І оце нареготались, і інформацію передали. І дуже цікаве 
враження в отих. Пореготались, пореготались і розійшлись, і їх в дурнях за
лишили.

Іван —  це виключна людина, який багато розумів. В шістдесяті роки 
було багато людей, які протестували, яких називали дисидентами. Але треба 
було їх якось зібрати всіх разом, тому що дуже багато було протиріч. Іван для 
цього дуже багато робив, хоча Іван внутрішньо був твердий неймовірно. І я 
теж в цьому бачив свою ціль, бо я збирав дуже різних людей різних поглядів.

1 Леоніда Світлична. 
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Скажімо, Холодного Льоля на поріг не пускала. Селезненка вона як бачила, 
то вона синіла. У Льолі нюх неймовірний, вона відчувала.

Відносно Селезненка тут була така історія. У Гелі був один студент. 
Вона була куратором тієї групи. Його батько —  генерал-майор, тут в академії 
працює. 1 перед відпусткою він підійшов до неї і сказав, що батько його заби
рає з політехнічного інституту, переводить в Сибір, тому що йому сказали: 
«Уберите своего сына и как можно подальше».

А цей хлопець був зв’язаний з Надійкою Світличною. А це генеральсь
кий син. Забирають —  значить, скоро будуть арешти. Я прийшов і сказав це 
Іванові. Іван сказав, що це не повинно ще швидко бути. Ще на Прип’яті пе
ред цим, коли він узнав, що прислали нам Федорчука, а зняли того попере
днього, він сказав, що це засилають для арештів. Він це все розумів. Я  це ка
зав і Василю. Він не сприйняв. Він жив якимось іншим життям. Про нього ві
рно пишуть, що він попав у таке становище випадково. Він не був політиком, 
він не хотів займатися політикою, але він був принципова людина. Він не міг 
пройти повз те, що робилося. І тільки тому.

І  більш того. Він не міг якось розіграти ситуацію, чи пе
реграти, чи пустити її мимо.

Так. Це одна з характерних його рис. І це трагедія його. Він вів себе ду
же різко завше. Скажімо, його загибель. Він стукав в двері, кричав, вимагав 
чогось. Дуже різко ставився до тюремщиків. У нього з ними ніякого контакту 
не було, і вони злі на нього були. Крім всього іншого, було ще це протиріччя. 
Яка причина? Дуже хворий був Василь. Хворе було серце. Йому важко було 
все це розігрувати.

Я  думаю, він ще за структурою своєю не міг?
Так, можливо, але його дуже важко зрозуміти, бо він ніколи, мабуть, не 

розкривався.
Які були оцінки його найближчих друзів? Того ж Світли
чного, чи того ж Дзюби? У приватних ваших розмовах.

Для нього було характерно те, що він не робив таких оцінок.
Як його оцінювали? Як сприймали його?

Я знаю, що Іванисенко його дуже гарно оцінював як неймовірно поряд
ну людину. Розумієте, яке враження. Що цій людині можна повністю вірити. 
Розумієте, що таке шістдесяті роки? Щось дав комусь почитати... Перед вами 
дилема: от я вам даю якусь книжку почитати і я повинен бути певний, що 
якщо цю книжку найдуть у вас, то ви не скажете, де її взяли. Не тому, що я 
боюся. Ради такої простої речі —  для чого попадати в дурні.

І в першу чергу Василь був абсолютно надійною людиною. З іншого 
боку, він не любив щось таке таємниче, хоча те, що треба було, він робив.

Він не любив гратись у  конспірацію?
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Мабуть, взагалі ця гра всяка не була характерна для нього. Він, мабуть, і 
вибухнув так сильно тому, що це була людина неймовірно цільна. Він був 
направлений в одному напрямку якомусь. Ті вірші, які він написав, я не можу 
сам оцінити, хоча мені подобались вірші його, які він читав. Але їх не можна 
зіставити з тим, що він почав там писати. Всі вважають, що він поетом став 
там, в тюрмі. Що, фактично, там його зробили поетом. Певна річ, він до цьо
го йшов, він до цього готувався. Перед тим він став людиною. Всередині в 
нього ця енергія дуже сильно горіла. Вечір три-чотири йде години. Воробйов 
читав, ще хтось читав, я виступаю, говорю дурниці про ці вірші. Для гумору. 
І починаю говорити, що я думаю. Все це дурниці. Про поезію так не можна. 
Поезія —  це образи. Василь сидить і навіть не посміхнеться. А коли його 
просиш, він починає говорити. Загалом щось цікаве скаже і корисне, але він 
не реагує. Але дуже активно все сприймав. Це відчувалось.

А коли ви його вірші обговорювали, теж була реакція та
ка?

Оскільки я це все організував, то я перший показував приклад. Василь 
почитав —  я почав говорити щось, що я так зрозумів. Він або поблажливо 
посміхався, або казав: «можна й так». Але він ніколи не трактував своїх вір
шів.

Це теж цікаво. Чи в нього були цитації? Чи він міг чи
тати вірші інших? Чи когось із літераторів він любив 
особливо?

Він Гете дуже любив. Я не пам’ятаю, чи він вірші читав, але цитував ча
сто. Гете, Рільке й інших поетів цитував. Але читати не читав.

Не знаю, чи зумів я атмосферу передати, бо це ж шістдесяті роки, сере
дина. Збираються люди. Ще у вісімдесят першому році чи другому ми збира
лися поспівати. Якраз тоді Скочка випустили. Це було в нас. Це було в Тель- 
нюків. Ми на Восьме березня в них збирались. Ми збирались поспівати. 
Стук. Заходить міліція. Був Іван Калиниченко. Хазяйка відчиняла. Я вийшов, 
кажу, похажіть документи. Цей міліціонер показав документи. Почали гово
рити, що нема чого заходити. Ледь бійка не виникла там. Але в той час Ско- 
чок вискочив на балкон. Я зразу зрозумів, що хочуть зробити. Ми тут, Ско- 
чок, якого з божевільні випустили, інтелігенція технічна в основному. Дурну 
штуку якусь хочуть зробити. То я згодився. Хай заходить. То він зайшов, пе
реписав усіх, хто є, показали йому документи. Два пойнятих було, які не по
казали документів. Він сказав, що це сусіди визвали. Тоді ж ввечері хазяйка, 
Надійка, всіх обійшла. Всі сказали, що не викликали. Тут же ми написали 
лист міністру внутрішніх справ Щолокову, що ми зібралися Восьмого берез
ня поспівати, а прийшов міліціонер і таке створив, зробив. І дуже кумедна 
ситуація була. Цей лист попав Щолокову. А це організувало КГБ. Тобто во
но, КГБ, використало міліцію. І з Москви прийшов наганяй, і міліція попала в
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дуже дурне становище. Вони хотіли і вийти з цього становища, і нас покара
ти. І це було вже у вісімдесяті. І що дуже цікаво. Доручили це одному капіта
ну зробити. Що я зрозумів, коли прийшов туди. Капітан шукав винного. Хто 
винен? Або він, або ми. Я зрозумів, що йому треба. Я сказав:

—  Розумієте, в мене нема доказів, але цей міліціонер був п’яний.
Він аж під стелю підскочив. Все було закінчено. Таких кумедних речей 

було дуже багато.
Я можу розказати такий випадок. Це вже після арештів. Ми їдемо до 

Надійки. Її пізніше арештували. Ми їдемо в машині, проїжджаємо через пло
щу Перемоги. А це було зимою. І сніг з одного боку згорнули і з іншого боку 
згорнули. І гора снігу метра півтора стоїть. А за нами машина вчепилася. А 
шофер каже:

—  Якась машина.
Я кажу, хвіст за нами. Він не питає нічого.
—  Почекайте.
їде до пам’ятника Щорса, розвертається назад, їде знов за площу Пере

моги, розганяється і різко повертає в цю кучугуру снігу, проскакує її. Ми ви
літаємо туди наверх до проспекту Шевченка і бачимо, як та машина загрузла.

Я  ще щодо Прип ’яті хотів одне запитання. Яка його ре
акція була на саму природу? Це було щось особливе для 
Василя?

Дуже тяжко на це питання відповісти. Там особлива реакція в усіх була. 
Ми попадали в зовсім інший світ. По-перше, Прип’ять неймовірно красива. 
На Прип’яті в цей час можна було знайти місце із пляжем метрів сімсот -  ві
сімсот, до кілометра. І нікого немає. І людська нога не ступала. На берегах 
дуби. Дуже красиві місця. Ми ставимо намети. Риби дуже багато. Ми, факти
чно, тою рибою жили. І це на всіх впливало. А Василь любив піти, походить, 
подивитись. Цей фон був для всіх дуже сильний. Так що я не знаю...

Чи були у  вас якість розмови про Шевченка?
В нас вечори були Шевченка. Ми робили вечори Шевченка. Здається, 

Іванисенко щось робив, казав про Шевченка. І Василь брав участь, щось ка
зав. Мені дуже тяжко згадати. Але ми такі робочі робили вечори. Крім того, 
ми ще організовували для дітей вечори чи Новий рік.

Я колись йому казав, що мені подобається Холодний, хоча в кожному 
вірші його недолугість є. Я зіставляв його з Шевченком. Він трошки дивував
ся. А таких розмов не було, бо ми були в цьому відношенні дилетантами. А 
він таки...

Як до вас звістка прийшла, що він заарештований?
Ми були вдома. Це було ввечері. Обшук, здається, почали дванадцятого 

робити, а сьомого ми були в Євгена. Світличні і ми були в Євгена. Ми до 
нього ходили на сьоме число. І це дванадцятого числа прибігли до мене з гу- 
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ртожитку, де жив Селезненко, і сказали, що в Селезненка, мабуть, обшук. Ми 
сходили туди, побачили, що там. Це не я ходив, це Іван Калиниченко поба
чив, що там обшук іде. Тоді подзвонили Світличним. Трубку не піднімають. 
Ще комусь подзвонили —  трубку не піднімають. Обшук іде там, там, там... І 
на цей же день ми взнали, що Василя також взяли. Я до всіх їздив. Не 
пам’ятаю, у Валі був я чи не був... Не пам’ятаю. Там більше Селезненко кру
тився, але Селезненко співпрацював і був основним свідком, про Василя все 
говорив.

Але тоді ви ще не знали?
Знав. За півроку до арешту було зроблено припущення, що Селезненко 

співпрацює з КГБ. Не півроку, а менше. Це було у вересні. У вересні я сказав 
Іванові Світличному про це. Він сказав, що це може бути. І сказав Стусу про 
це. Він здивувався, нічого не сказав.

Для мене це теж несподіванка. Я  думав, що вам це стаю  
ясно вже після арештів.

Ні. Я  вам розповідав, що був студент у Гелі, який сказав, що його бать
ко, генерал-майор, його забирає звідси. Прізвище Бжезінський. 1 звідси я зро
бив висновок, з Іваном переговорив, що скоро будуть арешти. Оскільки зро
били висновок, що скоро будуть арешти, то треба готуватися до цього. Я по
чав дуже уважно придивлятися до всіх людей. І перший сказав дружині: «Я 
вважаю, якщо Селезненка візьмуть, то він тут же все розкаже». Після того я 
почав уважно за ним дивитись і побачив, що він робить деякі речі спеціально. 
Наприклад, якого-небудь самвидаву надрукує половину і тягне до мене ма
шинку, щоб я додрукував цю половину. За цей час, що він тягнув, він міг би 
додрукувати.

Селезненко перед Новим роком дуже мене хотів познайомити з якимись 
іноземцями, з якимись канадцями, американцями, але я був насторожі і від
мовився. А крім того, у ньому відчувався фальш. Я весь час із нього сміявся, 
що він дуже любить говорити компліменти підстаркуватим жінкам. Це він 
крутився, це він говорив. А в ньому фальш відчувався.

Був дуже цікавий випадок. Галя Севрук на сорокаріччя намалювала кар
тинку і подарувала мені. Це Прип’ятське товариство іде так вряд, попереду я 
з прапором, на якому кістяк щуки. І всі вийшли гарно. Селезненко в неї не 
виходив. Вона декілька раз переробляла і не могла зробити.

І розумієте, в чому справа. Потім я дізнався, що в нього брат в КГБ. 
Крім того, кругом мене було декілька стукачів, які все мені розповідали. Во
ни там бачили Селезненка, а він про це не казав. Після того, як хлопців заа
рештували і їх туди вивезли, я Льолю попросив, щоб вона поставила Івану 
питання: «Коли Селезненко почав доносити?» Іван чітко відповів: «Півроку 
перед арештами». Все, що до того, він не каже. Якщо говорить, то тільки дрі
бниці. Бо йому самому не вигідно. А я Іванові сказав ще у вересні, що Селез-
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ненко, мабуть, стукач. А я ж готувався до того. В мене було три валізи сам- 
видаву. Я майже все забрав. Даєш людям, вони читають. Потім я їх відвіз до 
тещі. Але думаючи, що Селезненко співпрацює... Він в мене попросив десь за 
місяць до Нового року дати йому якусь річ, знаючи, що в мене є. Я сказав:

— Льоню, не можу. Я перевіз це все в Ірпінь.
—  А куди?
—  Льоню, —  кажу, —  ...
І тому там не шукали. І друга річ. Я  зробив дуже жорстоку річ по від

ношенню до Селезненка. У нього деколи бували випадіння пам’яті. Я взяв у 
нього одну книжку, і, коли він прийшов через тиждень, я сказав, що я не 
брав. Він сказав: «Ну, може, я забув»... і так далі. Через кілька днів він при
йшов і каже:

—  Та ні, в мене немає вдома, ти, мабуть, взяв.
Я кажу:
—  Льоня, не брав я.
А він знає, що в мене таких випадків не буває. І от на другий день він о 

другій годині ночі дзвонить і приходить. На людину страшно дивитися:
Каже:
—  Генріх! Я знаю, що я тобі давав цю книжку. Але ж я не можу тобі не 

вірити. В мене, мабуть, знов випадіння пам’яті.
Мені дуже тяжко було стриматися, що б не сказати, що я пожартував. 

Було дуже тяжко. Це на мене сильно подіяло. Але я після цього мав докази, 
що в Селезненка бувають випадіння пам’яті.

Це було припущення, певна річ. Але скоро дуже отримали і докази. В 
той день, дванадцятого числа, коли був обшук у Селезненка, у мене був фо
тоапарат, яким знімали те, що треба. Селезненко знімав, а в мене він був. І 
Селезненко одинадцятого прийшов ввечері до мене, а я фотоапарат вже захо
вав. Ніхто не знав вдома, а він прийшов і не знайшов. Вночі він щось пере
знімав. Мабуть, десь взяв в іншому місці фотоапарат, але вони домовились, 
видно, раніше.

І що роблять. Десь, по-моєму, чотирнадцятого мені дзвонить секретар 
партгрупи нашої в лабораторії і каже, що Селезненка десь нема, мабуть, він 
захворів, невідомо, що з ним робиться. Я не дуже збагнув.., але зрозумів, що 
він хоче мене туди завести. Але мені цікаво то я кажу: «Так ідемо до нього». 
Не я сам, а вдвох. Ми пішли. Знайшли акт обшуку. Плівку взяли, яку він зро
бив. На самому видному місці фотоапарат лежить. Плівку забрали, все забра
ли, фотоапарат залишили. І мене сюди прикликали. Тоді я все зрозумів. Бі
льше того, цей чоловік каже: «Ти знаєш, це в мене Селезненко брав машинку 
швейну. Можна, я її візьму?» Щоб я сказав: «А можна, я фотоапарат візьму?»

На другий день мене тут же в одне місце викликали, в друге. Питали, 
чого я ходив до Селезненка.
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Вас у  справі арештів тягали?
Мене викликали як свідка. Хотіли свідком зробити по справі Сверстю- 

ка. Це, розумієте, була така проба. Зі мною говорили годин шість. Лейтенант 
Селюк.

Ви не пригадуєте, як його ім ’я? Бо у  нас в університеті, 
коли я прийшов на перший курс, вчився на п 'ятому курсі 
такий Петро Селюк на російській філології. Я  кілька р а 
зів вже чую це прізвище, і все думаю, чи це цей Петро 
Селюк?

Він ще був додатковим слідчим у Євгена. Молодий. Він тоді був, може, 
старшим лейтенантом. Навряд чи капітаном. Він зі мною шість годин возив
ся. Там були всякі дурні прийоми. Але питання було просте: буду я говорити 
чи не буду?

—  Чи не бачили ви якоїсь програми у Сверстюка?
—  Якої програми??!
—  Чи не бачили ви щось антирадянське?
Я питаю:
—  Що таке антирадянське?
Зі мною, як із вченим, тяжко було говорить. Я завше відповідав:
—  А що таке антирадянське? Що таке? Там написано? Я цього не розу

мію.
—  А от Світличний після висилки приїхав, а ви з ним зустрічаєтесь. А 

ви працюєте в закритому інституті. А як він у вас запитає якісь...
Я  кажу:
—  Я тут же до вас прийду і скажу.
І після цього мою лабораторію розігнали.

І після того вас уж е не тягали, бо зрозуміли, що це безре
зультатно?

Так. І ще розумієте, справа в чому —  не було доказів ніяких. Я все-таки 
був технічно грамотною людиною. Хоча я і не займався політикою. Я тільки 
читав дещо і так далі, і нічого такого не було. Якщо про щось говорили, то не 
більше двох. Пробували при допомозі Селезненка отримати якісь докази. Був 
такий факт. Ми з Селезненком, він половину, я половину, видрукували стат
тю Мороза «Репортаж з заповідника імені Берія» про Московські табори. Ка- 
гебісти її дуже не любили, бо це проти них було. Там вийшло таким чином, 
що це передали за кордон і на кордоні його взяли. Селезненко прийшов, на 
нього страшно було дивитись:

—  Взяли на кордоні.
А я знав, що це йшло через мене, ще через одного чоловіка, надійного 

дуже. Я кажу:
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—  А чого ти боїшся? До тебе дійде, тільки коли мене спитають. А я ж 
не скажу.

І ви знаєте, він заспокоївся. Але ось що він робить. Уже коли вийшов, 
коли хлопці сиділи, він викликає мене. Сідає сонце. Ми йдемо в Академміс
течко до електрички. Там така дорога. Стоять тополі. Це стара дорога. Гово
рить про все, що завгодно. Сонце сідає. Але я помітив, що за нами машина 
їде. Вона попала в одну ямку і засвітилась. Я помітив. Він говорить, гово
рить... На одну тему, другу, третю, четверту.

А потім питає:
—  Генріх, пам’ятаєш, як ми з тобою друкували Морозів «Репортаж з за

повідника імені Берія»?
Я став, розвів руки і сказав, дуже голосно:
—  Льоню! У тебе знов випадіння пам’яті!
От вам доказ, що він працював як провокатор.

Чому він піймався до них? Чи це був елементарний страх, 
чи ще щось?

Я вам розкажу, як це було. Він поїхав весною сімдесят першого року на 
Карпати. Там десь він зустрічався з Морозом. Там його схопили. І Мороза за
арештували в цей час. І він посидів декілька днів. І прийшли з ним до спіль
ної мови. От і все. Крім того, невідомо, чи він взагалі сидів у тюрмі. Бо в ме
не також доказ є. Я передав йому через його маму сорочку, яку він, як прави
ло, надягав на Прип’яті. Сорочка була дуже характерна і там була дуже хара
ктерна латка, яку він пам’ятав. І він не отримав ту сорочку.

Ви сказали, що Василь мовчки прореагував? Нехіть у  ньо
го була це прийняти, чи що?

Він вважав, мабуть, що мені не варто було й говорить це. Що це не ко
ректно.

Це спочатку. А далі?
Нічого не помінялося. Розумієте, що ж я можу сказати. У мене ж тільки 

припущення. Я Івану сказав. З Іваном у нас було дуже гарне розуміння. Він 
це зрозумів. Я розумію, що Іван нікому не буде казати, що Льоня стукач, бо 
для цього треба докази якісь. Але ж буде дивитися уважно.

Чи знав Стус про ту покаянну статтю Селезненка, що 
з ’явилася в газеті?

Я пам’ятаю. Чи Стус там знав? Я не знаю. Я можу тільки розказати ви
падок, який один слідчий комусь розказав, а потім це дійшло до нас з часом. 
Селезненка привели на очну ставку до Стуса. Сидить Стус на стільчику, як 
правило, лампа світить прямо в очі. І вводять Селезненка. А він дуже вмів з 
себе робити таку людину нещасну, прибиту. Він в такому стані був. Він май
же вліз. Василь не витримав, встав і сказав:

213



—  Що ви зробили з людини?
У цьому увесь Василь.

Я  думаю, що з часом він так і поставився до Селезненка 
як до провокатора.

Мабуть. Але я з ним не говорив. Ми тільки раз бачилися після того, як 
він перший раз вийшов. І ми вже говорили, що він був зовсім інший. Він різ
ко на все реагував. З ним тяжко було обговорювати такі питання. Те, що я 
йому говорив, що він має бути обережніший, що він має великий досвід, що 
він багато зрозумів, що йому писати можна. В мене була така ідея, що це та 
робота, яку крім тебе ніхто не зробить. Він цього не сприймав. Це вже було 
якесь викривлення його лінії, хоча в нього поезія була унікальна. Тоді було 
ясно, що вступ у Гельсінкі —  це тюрма зразу. Між іншим, Івану пропонували 
Світличному, але Льоля їх вигнала просто з хати.

Чи мали ви з ніш листування?
Не мав. Я ні з ким не листувався. З одного боку, там було обмежено. А 

крім того, в мене була специфічна позиція.
Я науковець. Я політикою ніколи не займався, але просто займав чітку 

позицію. І коли підписували, я не міг не підписати цього листа. Просто стид
но було з моїми поглядами цього не зробити. Якось я ні з ким не листувався. 
А крім того, ще мало значення інше. Після сімдесят другого року, коли розі
гнали мою лабораторію, я спробував зробити такий відчайдушний крок, щоб 
спасти цю лабораторію. Розумієте, в мене дуже багато молоді. Ці ж аспіран
ти. В чому винні вони? І ви знаєте, я відчував таку внутрішню вину перед 
ними. Я їх взяв. Я їх повинен був готувати. І я їх підвів, фактично. То я напи
сав заяву,, щоб мене прийняли назад у партію. Це було таке хамство з мого 
боку, тому що це був сімдесят другий рік. А виключили мене шістдесят во
сьмого. Крім того, я ні в чому не каявся. Казав, що мене неправильно виклю
чити і так далі. Мене викликали в міськком партії. Спочатку рада ветеранів, 
це чоловік п ’ятнадцять придурків, в яких мозги абсолютно забиті чорт зна 
чим. І задають питання. І працюють не головами, а нюхом. Вони нюхають — 
«свой человек ілі нє свой». Задають мені питання, а я пробую відповідати. 
Другий задає —  я швидко цьому. Третій задає —  я швидко цьому. Реагую ін
телектуально. Одне, друге, третє питання... «Все, не наш». Я все зрозумів. І 
потім мене викликають у Київський міськком партії. І весь час, коли допиту
вали, питали, хто мені дав підписати. Я не казав, бо це ж попаде цій людині. 
Мене вже виключили. Того чоловіка з роботи вигнали. Мене теж виганяють з 
роботи. Ми з ним зустрілись. Це Гарик Бачинський був. Я кажу:

—  Давай ми заробимо з тобою обоє капітал. Ти донесеш на мене, а я на 
тебе. Ти спочатку скажеш, що ти дав мені, тобі буде плюс. А я скажу, що ти 
мені, і мені буде.
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Він перед тим сказав, що він мені дав. Вони вже знали. А я відмовився 
казати, хто мені дав. То не має ніякого значення. І ось в міськкомі я стою, там 
сидить все начальство партійне Києва. Там зробили доповідь відносно моєї 
справи і питають, хто мені дав підписати. Я кажу:

—  Бачинський дав мені.
Вони розгубились. Тоді перший секретар, я забув, хто тоді був, не має 

значення:
—  Кто вам дал образованіє?
Для чого я те все робив? Я хотів спасти лабораторію. Це тридцять чоло

вік і десять аспірантів. Я мовчу. Він вдруге:
—  А кто вам дал образованіє?
Тяжко. Я голову вбік одвів і мовчу. Він третій раз. Я імпульсивно ска

зав:
—  Батько.
І все було закінчено. Мене тут же вигнали і все. Після цього пішла хво

роба. Я тяжко захворів. Фактично в мене й зараз частково ліва й права нога 
не працює. Що воно таке було, чорт його знає. Але було сумашедше напру
ження. Мені пробували задавить лабораторію в якомусь правовому порядку. 
Я неймовірно боровся. Я відбивав одне, відбивав друге, відбивав трете. Я ліг 
в лікарню і сказав Гелі, що у мене не залишилось ні однієї калорії енергії. Я 
вийшов з лікарні дуже покалічений. Крім того, мене перед тим перевели в ін
ститут інший, в іншу частину міста. З Академмістечка в Дарницю. Я був там 
один доктор в інституті. А під начало попав інженера-механіка. Для чого? 
Щоб був конфлікт, щоб цим скористатися. Я відповідаю на те питання, чому 
я не листувався. Я жив в іншому світі. Більш того. Коли Іван появився після 
висилки і прийшов сюди, я йому сказав, що нам часто було гірше, ніж вам. 
Тому що ви були вже там, ви могли бути відкриті, а нам весь час треба було 
роль грати. Нам весь час треба було боротись. Це було, чесно кажучи, страш
не напруження. Я був молодий, активний, агресивний як вчений. Ми працю
вали дуже активно, я зробив дуже гарну лабораторію. І це був удар страш
ний. А в цьому інституті я вже працюю із сімдесят другого. Це вже сімнад
цять років. І я там чужий до сих пір.

Тут є принципова різнищ  між науковцем і літератором.
Літератор може залишатися сам собою, пишучи в стіл.
А науковець відповідає за зовсім інше, і за людей...

Це різне. А з іншого боку, їм тяжче з науковцями мати справу. Розуміє
те, говорять, питають... Починалось із того, що таке антирадянське. Я не ро
зумію, що таке антирадянське. Якщо написано: «антирадянське», то я таких 
речей не бачив. Він тоді це кидає і починає:

—  Це читали?
—  Не читав.
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—  Це читали?
—  Не читав.
Який дурень скаже? Бо як ти скажеш, то спитають, де взяли. Не читав, 

не читав, не читав... Якось незручно брехати. Бо я все те знаю. То я кажу:
—  Чого ви читаєте те все? Як там щось цікаве, то ви скажіть, і я почи

таю.
Потім він говорить:
—  Не може бути, що ви не читали.
Я кажу:
—  Ви розумієте, ми з вами живемо в різних світах. Я повинен кожний 

місяць переглядати тридцять журналів. Повинен читати, і не на одній мові. В 
мене перевантажена голова. А ви мені щось підсовуєте, щоб я читав.

Або відносно Євгена. Я їм сказав, що мало знаю Євгена. Так треба було 
казати, що я мало його знаю. І я весь час їм хотів розказати про Світличного.

—  От давайте про Світличного я вам такого розкажу!
Тут маленький є секрет. Якщо вас питають, треба розповідати. І розпо

відати щиро. А це краще всього розповідати правду про якісь дрібниці. На
приклад, мене питали про Бадзьо. Це після того, як арештували, мене викли
кали. Я кажу:

—  Я його знаю добре. Він приїжджав на Прип’ять. Він навіть дров не 
вмів нарубати. А рибу ловити зовсім не вміє.

І розкритикував його в пух і прах. Вони сиділи і не знали, що робити. Я 
ж вірно все говорю. Але їх тоді цікавило, чи піду я на це...

їх дуже легко було переграти інтелектуально. Наприклад, коли мені на
доїв цей Селюк... То він сидить і питає, чи читав, чи бачив?

Я кажу:
—  Ні.
Він піднімає на мене очі.
—  Правда, не читали?
Після третього разу я засміявся і кажу:
—  Не треба мене гіпнотизувати.
Інший якийсь прийом такий примітивний. Я розізлився і почав говори

ти:
—  Те, що я вам кажу, все дурниці. І те, що я вам скажу, теж дурниці. 

Тому що людина не думає.
І я йому почав доводить, що людина не думає. Через півгодини він втік. 

Легко було їх переграти, дуже легко.
Це як кому. Якщо людина могла настроїтись на це чи ма
ла відповідний характер. Чомусь Селезненко не переграв.
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Знаєте, він такий був спочатку. Я вам розказав, як ми говорили, хто мо
же зламатися. Назвали Дзюбу, Світличного, Сверстюка і Стуса. В такому по
рядку.

Хоча Дзюба багато робить і робив.
Певна річ. Але ж трапилось! Скажімо, з Іванисенком теж трапилась не

приємна річ. Я якраз захворів. В мене хвороба зупинилась в кінці вісімдеся
тих років. Стабілізувалась. Іванисенко дуже здібна людина. Але він нестій
кий трошки психічно. Я пробував бути весь час біля нього. Йому весь час 
пропонували підписати те. Там нічого й нема такого. Там тільки кілька слів 
про націоналістів і так далі. Але, розумієте, людина вже не може бути такою, 
як вона була. На вечорі Світличного ви були, як Дзюба виступав? Як йому 
незручно було! Але знову ж він неправду сказав на Світличного. Це не той 
чоловік, він не такий, Іван.

Коли Василь повернувся, Дмитро вже одружився з Окса
ною1? Ви ще не були у  стосунках родинних?

Ні. Не були. Але ми знали один одного, тому що коли Василя забрали, 
то Дмитро дуже часто їздив з Валею на Прип’ять з нами. Ми все знали. Я з 
усіма підтримував зв’язок. Я тільки раз бачився, коли він був. По-перше, я не 
знав, що він повернувся. Він якось до мене не прийшов, а я не взнав. З Валею 
особливих стосунків не було в мене. Ми тільки літом відпочивали. Його мо
жна зрозуміти. Бо я знаю, коли приїхав Євген, а це був вісімдесят шостий, він 
подзвонив і таке питання повисло: як я буду відноситись? Я тут же кажу, за
ходь в гості і так далі. А Василь раз подзвонив мені, я запросив його до нас. 
Він прийшов. А через декілька днів його забрали. То тяжкий дуже час був. 
Валя листувалась, і дуже часто листи не приходили. Він весь час конфлікту
вав. Про це розповідав письменник Бородін, який сидів з ним останні місяці. 

Як до вас пришила звістка про його кончину?
Дмитро був в армії. Валя подзвонила зразу. Вона отримала телеграму. 

Вона подзвонила і сказала, що їде замовляти цинковий гроб. Ми пробували її 
відмовити від цього. Це була розмова дуже коротка, не було ще чіткої пози
ції, що робити. Треба було, може, за квитки подумати. І вона пропала на пів
дня. Квитки уже замовили. І через цей цинковий гроб вона не змогла в той 
день виїхати. Тут все закрутилось. Потім її сестра прийшла до нас ввечері. І 
все вже йшло, так би мовити, через нас. Одні те робили, другі друге робили...

З його смертю теж незрозуміло було. Він перестав листи писати. Якось 
я не дуже розумію, що до чого. Я зараз розумію, що коли він перестав листи 
писати, то треба було піднімати крик на весь світ. Бо щось можуть йому зро
бити. Не було цього крику, і з ним могли спокійно розправитись, бо листів не 
було з півроку. Я не розумію цього.

1 Дочка Г. Дворка.
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Деякі люди, Фішбейн, наприклад, прямо вважає, що є ви
на велика діаспори, бо вони не підняли шуму на весь світ, 
що Василя можна було вирятувати, як Буковського і так 
далі.

Можливо. Але для цього повинен бути звідси імпульс. Я кажу про нашу 
вину, що цього імпульсу не було. Я цього не дуже розумів. Говорив з Валею. 
Вона каже, нема листів. Потрібна була звідси одна заява, друга заява, третя 
заява... Скрізь би заговорили. Тоді можна було б врятувати. Але, ви знаєте, 
Василь був приречений. Він був на цій дорозі. Таке враження, що в нього 
другої дороги не було. Коли я бачив його, коли він повернувся після першого 
арешту, то ця приреченість була на ньому, він уже йшов одною дорогою.

Кагебістам говорив, що вони вбивці, що з ними нема чого говорити. Він 
все говорив, як є. Розумієте, не було ніякої політики. Людина, коли стала на 
останню стезю, так себе веде. Тоді все відкидає. І це було в підтексті. В мене 
було бажання його зупинити, бо я дуже чітко уявляв, про це можете спитати 
в інших, що скоро буде кінець. Я за економікою слідкував ще з середини 
шістдесятих років. І вже з середини шістдесятих років було ясно, що наша 
економіка пішла вниз. Більше того, я не вірив, що введуть війська в Чехосло- 
ваччину. Я думав, що зверху хоч трошки розуму мають, бо шлях, яким вони 
пішли, був єдиним, щоб якось підняти нашу економіку. Задушить Чехосло- 
ваччину означало поставити хрест на всьому, на зміни поставити хрест на ба
гато років. Це розвал економіки. Я чітко вважав, що від вісімдесят п’ятого до 
дев’яностого почнуться зміни. Це і зміна поколінь, і економіка не витримує. 
Тут нема ніяких секретів. Я з багатьма людьми радився, і багато так вважало. 
Просто літератори менше мали інформації, і тому я пробував його спинити. 
Він не зрозумів.

Що можна про нього сказати? Він, мабуть, пройшов свою дорогу, зумів 
її пройти найкращим чином. Можливо, він взагалі своє життя не міг по- 
іншому використати. Це дуже тяжко сказати. Це моє враження. Воно може 
бути неправильне. Це може бути незвично, бо людина є людина. А він був 
запрограмований на це.

А у нас весь час іде інтелектуальна обробка всього матеріалу. І ти зва
жуєш: це варто робити, чи не варто, варто —  не варто, варто —  не варто... 
Через якусь дрібницю попасти в дурне становище неохота. Масу речей аналі
зують. Ми науковці, ми просто привикли до такого аналізу. І це дуже тяжко 
кожного разу вирішувати, так чи не так.

Наприклад, перед арештами я отримав дані, що КГБ вважає, що у мене 
знаходиться банк грошовий, що тут збираються всі кошти і що я їх розподі
ляю. Що було, то було. Але, певна річ, не таке було. Дуже тяжке становище. 
Сімдесят другий рік. Людей арештували. Деяким сім’ям нема за що жити. 
Починаємо збирати. Скільки хто може. Я ж не кажу, кому я даю ці гроші. Я
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отримую їх. Я не можу кожного місяця підходити. І от з десяти залишається 
одна людина, яка підходить і дає. Складна була штука. Хоча, були люди, які 
приходили, давали багато. Я вважав це необхідним. Але це дуже тяжко було 
робити. Але було й по-іншому. Були люди, які привозили великі суми, на
приклад, з Донецька. Казали: «Ти знаєш, куди це використати!» Я казав: 
«Знаю, але тобі не скажу. Домовились?» —  «Домовились!»

Чи казав вам Василь те, що ви сказали, що тут було зна
чно складніше і важче в якихось аспектах, ніж там?

Він цього не казав, але це відчувалось. Коли ми говорили, я говорив 
алегорично про дерево гниле, велике, стоїть, може впасти і задавити, та мож
на відійти два кроки вбік. А він різав прямо: «Бандити! Я з тими бандитами 
не хочу мати справи!» Просто відчувалось, що йому тут тяжко. Що йому до
водиться стримуватись, а це вже для нього якась складність. Я відчув, що ця 
алегорична розмова трохи кумедна для нього була. А ми звикли за цей час. 
Ми сіли за стіл, наприклад, я встаю і пропоную тост за український оптимізм: 
«Любив тебе дівчинонькою, любив тебе молодичкою, довго-довго буду жда
ти, коли станеш удовичкою». І за український оптимізм! Все ясно! Просто 
приклад наводжу. Всі люди розуміють. Ми, як правило, брали велику чарку, 
туди наливали і потім по колу вона йшла, випивали. І перший тост: «За тих, 
хто в дорозі». А хтось випадковий розпитує, хто в дорозі, хто у вас поїхав ку
ди. Але це не всім було зрозуміло. Тим, хто причетний, але їх мало було.

Коли мене виключили з партії, то тільки одна людина утрималась, і то 
його розбирали на партбюро. Цей пресинг дуже важкий, і витримати його 
дуже тяжко.

Як ви відчуваєте, на ваше життя, на ваш погляд на на
вколишній світ, він справив якийсь вплив?

Я вважаю, що велике справив враження. Я завжди пробую глибоко про
никнути в нього, зрозуміти його. Коли ми познайомилися з ним, він сильне 
враження справляв самою своєю присутністю. Навіть коли він мовчав, ви 
відчували, як він енергійно пережовує все, що відбувається. Мене дуже ціка
вило його становлення як поета.

Завдяки Василю, я багато що зрозумів і в собі. Бувають моменти, коли 
вам дуже тяжко думати про дрібниці. І ви тоді стаєте грубими, ви відкидаєте 
все, ви не приймаєте іншу точку зору. Тому що ваші сили кінчаються. Ви 
тільки можете зробити декілька кроків. Ви тільки можете іти в одному на
прямку. Ви все відкидаєте. Я пережив кілька дуже таких тяжких моментів. 
Особливо після тих арештів пробували зломити. І цей життєвий його шлях 
дуже на мене вплинув. Більше того, дякуючи йому я багато що зрозумів. Це 
щось від Достоєвського чи Толстого, які можуть порухи душі в певних об
ставинах побачити. Кінець кінцем всі ми можемо попасти в такі обставини, 
як він попав. І в мене таке враження, що в нього в кінці мало було сил і він
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вів себе так. Він думав тільки про одне. В нього не було сил говорити з ними. 
Що значить говорити? Це велика інтелектуальна робота. Про дрібниці треба 
думати. Я добре пам’ятаю, як при цих допитах треба було все продумувати 
наперед. Кожну дрібницю треба було продумати. А в нього, мабуть, сил не 
було на це. І я в такому положенні був, і кожен в такому положенні може бу
ти.

Ця система на те й розрахована, щоб тими дрібницями 
забирати в тебе енергію.

Так, на це розраховано. Але вони дурні, їх інтелектуально легко пере
грати. Можу навести приклад, мене перевели в цей інститут, в який треба бу
ло їхати на другий кінець міста. Поставили наді мною інженера. І я, по- 
перше, вранці ніколи не приходив, а після роботи йшов коли хотів. І міг вза
галі не прийти на роботу Мені декілька разів пояснювали, я казав, що не ро
зумію, як доктор повинен приходити... Я не розумію цього. Мені дружина ка
зала, що мене виженуть з роботи. Я казав:

—  Ти помиляєшся, цього вони не зроблять. Це для того, щоб смикати по 
дрібниці.

Тоді що вони починають робить. Я приходжу на дві години пізніше, мо
го пропуска нема. Я питаю, де пропуск. Пропуск у відділі кадрів. Я поверну
вся і пішов додому. На другий день не приходжу. На третій день дзвонить 
директор, щоб я прийшов. Через ці речі переступить можна, тому що не треба 
на них звертати увагу.

Були інші речі. Мені пропонували повернутись в академію, тільки звер
нутись до двох академіків. До одного в інституті і до другого. Я їх знав. Для 
чого? Щоб я пішов до академіків, щоб я просив. Я попросив одного чоловіка 
переговорить з академіком, другого з другим. І отримав інформацію, що з ро
ботою не вийде. Що треба те, й те, й те... Вони не сказали, що хай приходить, 
приймаємо на роботу. Тоді мене викликають в КГБ і говорять, що ж ви гово
рите, що вам не дають працювати, а ми вам запропонували, а ви не прийшли.

Я відповів:
—  Я перевірив, будь ласка. Ви хотіли, щоб я ходив.
Ці дрібниці легко відсікти.

Чи є у  вас улюблені його вірші?
З тих, що він читав, це «Сто років, як сконала Січ», «Даруйте, радощі 

мої», «За роком рік росте твоя тюрма». Це сильне справляло враження. Коли 
були присутні деякі люди, то трошки підскакували. І «На Лисій горі догоряє 
багаття нічне» він читав у нас. «У тридцять літ ти тільки народився», «Утра
чено останні сподівання», «Цей корабель виготовлений з людських тіл». Ме
не цей вірш вразив образністю, мене найбільше вразило, що голова —  вер
шина творення людського чи Божого, а для корабля не годиться, бо вони ква
дратні, вони різні, їх не можна припасувати, і тому корабель тече. Мені зда
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ється, образ просто блискучий. Він дуже багато в нас читав. Але пізніші його 
вірші набагато сильніші. Це інший Василь, інший стиль. Якщо говорити, вда
лось чи не вдалось людині життя, то вдалось все-таки.

Пам’ятаєте, в якомусь листі він писав, що якби все було добре, то він би 
біля землі працював. Оце для нього характерне. Він би якоюсь конкретною 
роботою зайнявся, конкретною.

Явно, що не був би серед речників?
Ні! Але за потреби він би пішов куди завгодно. Але він би зайнявся кон

кретною роботою.
Чи не здається вам таке, що Василь починає у  свідомос
ті людей ставати прапором?

Розумієте, він вже став цим прапором. Але ж цей прапор потрібен був. 
Ви подивіться, як його доля склалася. Ця людина дуже потрібна була Україні 
в цей час. Треба було людину, яку можна було б зробить прапором. Політи- 
зація в якійсь мірі. Але він для цієї ролі підходив найбільше. Його дуже полі- 
тизують. Може, через деякий час його ім’я будуть менше згадувати, і тоді ми 
взнаємо, що таке Василь Стус як поет.

Я з Дмитром не згодний. Йому не подобається дуже, що політика до 
цього причетна. А як же ж може по-іншому бути?

Коли було перепоховання, це було в Києві. Перша акція така масова. Я 
ніколи не забуду, як сто п’ятдесят синьо-жовтих прапорів зупинилися перед 
КГБ. І Василь став символом, тому що він зумів пройти своє життя. І крім то
го, він зумів покласти його. І певна річ, це якийсь політичний капітал. І по- 
іншому не можна. Це природно. Але те, що пишуть фахівці про його вірші і 
те, що я некваліфіковано розумію... там є речі, які залишаються назавжди.

Але справа в тому, що ми є такими. Ви знаєте, що українці найкраще 
вміли хоронити своїх людей. У них акт передання землі людини був завше 
неймовірно виразним. Це характерна риса нації. Емоційність, трагізм життя. 
Ми звикли до цього. Емоції повинні знайти вихід. І нічого зробити тут не 
можна. Хтось писав, що краще хоронити, як українці, ніхто не може. ТоМу 
перепоховання Стуса вилилося в таку акцію, в якій взяла участь вся Україна. 
І навіть кагебісти побоялися зачепить це.

Люди, які мислять раціонально, деколи можуть легко здобути якийсь 
здобуток, якусь перемогу. Але з такими людьми дуже легко справитись, лег
ко знищити, тому що відомо, що вони думають, що вони роблять. А для укра
їнців характерна висока емоційність. І в кожного свої емоції, своє розуміння. 
Ніколи не відомо, що вони зроблять. І буває момент, коли піднімається все 
моментально і зносить все. І ніколи не чекаєш цього. На українців дуже тяж
ко зробить одну петлю і задушить. Ця емоційність має дуже велике значення. 
І неорганізованість. Будемо вважати, що ми дійдемо до кінця. Дай Боже.
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ІВАН ДЗЮБА Березень 1991 p.
Київ

/  премія і Вам, і Васшеві Стусу. Вашу і його долю зв язус 
дуже багато якихось з в ’язків різного характеру. І є 
якийсь зв ’язок і в тому, що, фактично, одна земля вас ви
ховала. Я  менше знаю, звідки Ви, але знаю, що десь із Д о
неччини. Розкажіть кілька слів про Донеччину, про себе, 
про своє формування.

Оскільки ви почали із вручення Шевченківської премії, то я хочу сказа
ти, що, насправді, це був той гіркий і зворушливий випадок, коли Шевченків
ська премія знайшла найдостойнішу людину —  Василя Стуса. В нас ще, ма
буть, буде нагода говорити. Я  хочу сказати про те, чому я так вважаю, що є
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глибока відповідність між поезією і образом Василя Стуса та Шевченківсь
кою поезією і образом. А зараз звернуся до вашого питання.

Справді, склалося так, що наші долі тривалий час якось перетиналися. 
По-перше, ми вчилися в одному інституті, в Донецькому педагогічному ін
ституті. І я навчався, і він навчався, але він пізніше, на кілька років пізніше. 

Чи він потім у  Києві пригадав це?
Так, безумовно. Я ще знав про Василя Стуса, ще коли його у Києві не 

було, ще він навчався в Донецькому педінституті. Зараз я рідко на Донеччині 
буваю, а тоді, коли ще мама жива була, то я щороку приїздив по кілька разів, 
і влітку завжди приїздив. І, природно, зустрічався з людьми, яких я знав у 
Донецьку, з літераторами зокрема і з колишніми студентами. Ще я Василя 
Стуса не знав, але мені розповідали вже. По-перше, Андрій Васильович 
Клоччя розповідав. Це дуже цікава людина. Андрій Васильович Клоччя —  
письменник, літературний критик, багатолітній завідуючий відділом культу
ри в газеті «Радянська Донеччина», і в Донецькому відділі Спілки письмен
ників він був такою провідною постаттю. Людина ерудована дуже, людина 
дуже віддана українській культурі, хоч і з таким складним минулим. Він був 
у «молодняку» свого часу, а потім трохи сидів, потім його випустили. Але пі
сля того, як випустили, то він весь час був все-таки не то під підозрою...

Одне слово, дуже піднятися йому не дозволяли, але він працював і бага
то робив. Власне, перші мої літературні виступи з ним пов’язані. Він мене за
лучив до праці в «Радянській Донеччині». Я там друкувався, а потім в альма
наху. «Литературный Донбасс» називався альманах. Там були мої перші пуб
лікації. В мене з ним були добрі стосунки. Потім я з ним зустрічався, і він 
мені розказував, що є такий хлопець. Ото голова буде! Через кілька років ми 
будемо до нього в кабінет на прийом ходити і низько схилятися перед ним.

Він так уявляв його розвиток, як дуже обдарованої, розумної, з велики
ми перспективами людини. Але сталося інакше.

Це цікаво, що такі саме уявлення в багатьох дуже людей, 
що лінія ходу має бути саме така, з кабінету в кабінет. 
Ви вчилися в тодішньому Сталінському педінституті на 
філологічному факультеті?

Зараз я скажу. А другий, хто мені розповідав про нього тоді ще, поки я 
не знав про Василя Стуса, це Тимофій Трифонович Духовний, викладач за
рубіжної літератури в нашому інституті. Це один з небагатьох, там всього кі
лька викладачів було, які українською мовою викладали. І також кілька було 
тільки викладачів, які викладали настільки компетентно і цікаво, що студенти 
з їхніх лекцій не тікали, а навпаки, ходили, слухали, дуже любили. Оце Ти
мофій Трифонович Духовний, він був улюбленим і моїм, і Василевим викла
дачем. І Василь був його улюбленим студентом. Він про нього багато розпо
відав. На той час уже в Сталінському педінституті існував літературний гур-
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ток, яким Тимофій Трифонович керував. Василь був активним учасником 
цього гуртка, і Тимофій Трифонович багато Про нього розповідав. Розпові
дав, що він так само, як свого часу я і моє студентське покоління в педінсти
туті, приходив до Тимофія Трифоновича і користувався його бібліотекою, бо 
книжок тоді важко було дістати. Зокрема зарубіжної літератури дуже важко 
було дістати, та ще українського мовою. А в нього багата була бібліотека, він 
радо нам позичав. Так що тут наші стежки теж...

Нарешті воно з ’псувалося. Бо я часто міркував собі, звід
ки ж така освіченість на той час?

Я думаю, що бібліотека Тимофія Трифоновича Духовного дуже багато 
йому дала. В нього величезна була бібліотека. Він зв’язаний з Білецьким, з 
Кочуром товаришував. То людина оцього кола. Потім про ті стимули донець
кі я ще скажу. Це не єдиний донецький стимул для Василя був. Були ще сти
мули, на мій погляд.

Але я вертаюся до вашого питання про те, де я навчався. Я навчався на 
російській філології в Донецькому педінституті. Мушу тут самокритично 
признатися і розказати мій шлях до України, риторично і патетично кажучи, а 
воно суті справи відповідає, дуже дивний і зовсім не той шлях, яким прийш
ли багато людей, скажімо, з Західної України, київської молоді, із сіл. Я тро
шки з іншого боку йшов до цього і зараз бачу багато проблем саме через те, 
що сама атмосфера інша була. Я, так би мовити, з іншої частини народу.

Тим цікавіше ваше повернення саме до українських про
блем, до українського слова.

Якщо вже зайшла мова про це, то я вже розкажу. Я  в робітничому се
лищі жив. Це гірняцьке місто, великий кар’єр. Оленівські кар’єри воно нази
валося. Зараз це місто Докучаївськ. Робітниче селище. Який склад населення 
там? З одного боку, маса народу —  це українці.

Я вибачаюсь, що мушу про себе говорити, бо таке питання задали. Я 
трохи розкажу, а потім ми до своєї основної теми вернемося.

В основному це селяни, які повтікали під час колективізації двадцять 
дев’ятого -  тридцять першого років і під час голоду тридцять другого -  три
дцять третього. Повтікали на заробітки в оце робітниче селище. Це основна 
маса населення. Але другий шар, верхній шар —  це технічна інтелігенція, 
бюрократія і всяке інше начальство, прислане звідкись —  російськомовне. 
Оці два шари були. Нижчий —  українськомовний. В побуті у нас скрізь укра
їнська мова панувала: у сім’ї, серед сусідів і, причому, дуже барвиста, дуже 
багата українська мова. Це абсолютно неправильне уявлення, воно завжди 
мене ображає і дратує, коли кажуть, що на Донбасі нема української мови, 
що там нічого українського нема. Зараз його менше, ніж було. А тоді, в час 
мого дитинства —  мова багатюща. І я відчував слово. Ще в школі навчаю
чись, я мав інтерес до слова, до стилістики. У школі навчаючись, я вів зоши
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ти, де записував якісь цікаві вирази, слова, від мами своєї насамперед, в неї 
дуже образна, багата дуже мова була, від бабусі, від сусідів. В мене кілька де
сятків тих зошитів назбиралося, і я зараз думаю, що, якби з півроку часу ві
льного я зміг для себе знайти і опрацювати ці матеріали, це, мені здається, 
багатство було б. В цей час ще стихія українська сильна була. І пісні, і звичаї 
в побуті ще були. І релігійного характеру звичаї ще жили в перші повоєнні 
роки. Потім це почало посилено стиратися. Але все-таки не все стерте. Це 
одне було. Але, з іншого боку, ми жили в такій атмосфері, що все офіційне —  
все російське. В школі в російській я навчався. Правда, нашу школу кілька 
разів то в російську, то в українську перекидали, залежно від якихось незро
зумілих віянь у політиці. Але в основному це російська була школа. Вся ад
міністрація, все офіційне життя було російське. Тому, природно, навіть не за
думуючись, людина віддавала перевагу російській мові. Я мушу із соромом, я 
ніколи про це не говорив, але мушу признатися, що в школі, коли я поступав 
у комсомол, а я був затятий комсомолець неказенного характеру, але дуже 
хотів поступити в комсомол, підробив собі рік народження, щоб на рік рані
ше поступити, і в комсомольському квитку в графі національність написав 
«русский». Бо як так? Иосиф Віссаріонович тости за «вєлікій русскій народ» 
підносить. От таке.

Між іншим, у  Стуса така ж  сама історія. Він теж був 
такий комсомолець.

Так, так. А потім через кілька років це пройшло, я зрозумів. Але на цьо
му етапі так було. І коли поступив в педагогічний інститут, я був зі срібною 
медаллю і міг без іспитів поступати. Була думка поїхати в Київ, в Харків, ще 
кудись. Але через матеріальні обставини, бо в сім’ї мама одна була, двоє ді
тей, я далеко нікуди не зміг поїхати. А так ближче, щоб картоплю возити з 
дому, то я в Донецьку поступив. Як зараз пригадую, що мене зустріли якісь 
дівчата з українського факультету і агітували поступати на український фа
культет. У них недобір був, мовляв, зразу... Я не захотів... На російський! 
Уявлення було, що це..! Воно й соромно згадувати, але, з іншого боку, я ро
зумію, це не єдина причина. З багатьох інших причин я розумію людей, які і 
зараз не можуть зорієнтуватися. Я не дуже заздрю тим, для кого все ясно з 
самого початку було. Не як правило, а дуже часто ті, кому все ясно з самого 
початку і перед ким ніякого вибору не було, які не проходили такий складний 
шлях, вони, на жаль, поверхово багато речей розуміють. А той, хто все це 
пройшов, як Іван Світличний, як Василь Стус і багато інших, вони бачать, так 
би мовити, проблему в усьому обсязі.

Д о речі, Іван Світличний теж із Донеччини?
Так. Іван Світличний і Василь Голобородько.

За часів свого студентства ви знали про них чи зустріча
лися з ними?
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Ні. Василь молодший. Іван трошки старший за мене, але Іван навчався в 
Харкові. Ми вже з ним в Києві познайомилися. І потім оце неофітство, коли 
людина приходить, коли людині на щось очі розкриваються... Оце неофітст
во, воно теж дає якусь гостроту переживання, якої часом не буває у людей, 
які з самого початку все знають, все розуміють і живуть в цьому світі.

Це ми знову відхилилися.
Я навчався на російському факультеті. І навчаючись в інституті, я укра

їнської проблеми не розумів. Я не знав, що існує така проблема. Я не належав 
до тих, хто зневажає українську мову. І, взагалі, я повинен сказати, що на До
неччині, принаймні тоді, я не буду категорично зараз про нинішню ситуацію 
говорити, такої зневаги не було. Зневага до української мови сильна де? Де є 
певна боротьба між двома стихіями. От в Києві, коли я приїхав, побачив, що 
міщанство з активною ворожістю і зневагою ставиться до української мови. 
Чому? Тому, що вона трохи є, і вони її хочуть вижити, вони її ненавидять, 
вони воюють з нею. У Донеччині її майже не було в інтелігентних сферах. В 
побуті народу, на околицях Сталіно-Донецька, в шахтарських селищах вона, 
жила. Але вона в такому становищі, що не претендувала на якесь місце в сус
пільному житті. Вона в побуті собі сиділа і все. І тому до неї не було ненави
сті там. Просто вона десь є, але це нас не стосується. Отаке було. А в мене 
особисто було таке ставлення. Я знав мову, цінував, стилістично чисто по
чуття у мене якесь до неї було, як у людини, яка намагалася писати і чула мо
ву. Писав я українського мовою до «Радянської Донеччини», а до «Социали
стического Донбасса» —  російською мовою. Якщо зі мною говорили україн
ською мовою —  і я говорив українською, якщо зі мною говорили російською
—  російською. Але проблеми за цим я не відчував. Тільки вже останній десь 
курс, десь п ’ятдесят третій рік, коли взагалі якийсь злам і в політичному мис
ленні почався після смерті Сталіна, я почав розуміти. А може, навіть і трош
ки раніше, в п ’ятдесят другому році, дивним чином, коли арешти лікарів по
чалися, і оця вся компанія проти так званого космополітизму дійшла вже до 
такого ідіотизму, що вже стало зрозуміло, що це гоніння за національність, а 
не щось інше. В інституті були в мене близькі друзі євреї, і я бачив, як це на 
них відбивається. Я їм співчував якось. А коли зрозумів, що є єврейська про
блема, то почав розуміти, що є й українська.

Іване Михайловичу, а в рамках самого факультету філо
логічного не було якихось таких взаємовідносин між  
українськими і російськими філологами, які б цю диспро
порцію у  ставленні до мови і культури виявляли?

Ви знаєте, воно було, але я мало це відчував. Я тільки трохи догадував
ся. Зараз уже, ретроспективно відновлюючи, бачу, що було. І саме як це ви
являлося. По-перше, так. Була певна конфронтація між українським відділен
ням і російським. На якому ґрунті? Російське відділення вважало себе більш
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інтелігентним, більш престижним, обраним. Це еліта нібито. І справді, там 
багато було дітей начальства Сталінського, місцевого і іншого. А в українсь
кому в основному сільські діти були. І ^боку тих була зневага, непідкресле- 
на, може, навіть неусвідомлена. Цьому якогось принципового, теоретичного 
значення не надавалося. Просто, підсвідомо десь щось відчувалося. А я був 
секретарем комітету комсомолу інституту, Сталінським стипендіатом, і таке, 
і таке... Словом, такою постаттю в інституті був помітною. Весь час щось ор
ганізовував, щось робив. І було кілька спроб поговорити зі мною на цю тему, 
яку я не дуже відчував. І була одна дівчина, яка весь час мене бомбардувала 
листами. Дуже гарно по-українському писала і весь час бомбардувала листа
ми, де трохи звертала уваги на цю тему мовно-національну. Вона не розкри
вала себе, але видно було, що дівочий почерк, і за змістом те, що вона писала, 
і часом інтимні речі такі були. Але вона підписувалася «Симон» чомусь. І ще 
тоді, як я читав, це в мене чомусь асоціювалося з Симоном Петлюрою. Я так 
сприймав, думаю, щось то невипадково вона так. І так трохи її сприйняв, як 
ніби якусь націоналістку, яка хоче мене на свій шлях навернути. Отаке було, 
мушу чесно про це сказати.

Але вже десь на останньому курсі я почав над цим задумуватися, почав 
аналізувати під впливом п’ятдесят другого року, а потім п’ятдесят третій, 
смерть Сталіна. У мене були свої конфлікти із владою, з інститутським нача
льством по лінії комсомольської діяльності. Я був такий ідеаліст. Я викривав 
дирекцію, парторга за неподобства різні. Велика конфронтація була. На ком
сомольській звітно-виборній конференції я зробив таку доповідь, що потім 
мене почали виключати, казали, що це «ленінградська опозиція» якась. А я 
поняття не мав. А в цей час справді була якась «ленінградська опозиція». А за 
другою версією —  «сіоністи єго купілі». Баталії великі були, і все це погано б 
скінчилося, готувалася на мене справа. Але тим часом Йосиф Віссаріонович 
віддав Богу душу, і все це припинилося і пішло нормально. Так що я десь в 
останній час починав над цим задумуватись. І коли я приїхав до Києва, то тут 
цей процес пішов набагато швидше.

Коли ви прийшли до аспірантури в інститут літератури, 
то пішли на українську філологію?

Я ще пішов на російську філологію, на російське відділення, і дисерта
ція в мене була по Маяковському. Це був мій улюблений поет. Тема дисерта
ції була «Сатира Маяковського». Але за ці три роки аспірантури в мене вже 
змінився весь світогляд, весь підхід, і я уже зайнявся українською літерату
рою, хоч дисертація майже написана була, кілька розділів було обговорено і 
схвалено, але я відмовився від неї, не став робити, бо відбувся великий злам. 
Я потім пішов з інституту літератури, не захистивши дисертації. І тут два 
моменти відіграли роль. По-перше, я за своїм складом був такий анархіст, так 
би мовити. Я не уявляв себе, смішно зараз про це говорити, але тоді мені
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смішно було уявляти себе кандидатом наук чи там доктором з портфелем. Я 
бачив, як там ходять такі поважні люди з портфелями, з животиками, дуже 
вони високої думки про себе. А я все-таки з тої пролетарської Донеччини. В 
мене якесь інше уявлення було. Я за сіль землі їх не міг визнати. В мене тро
шки іронічне ставлення було до цієї псевдовченої бундючності. Я не хотів 
себе в такій ролі бачити, тому я не дуже і прагнув писати цю дисертацію і 
входити в цю вчену каторгу. Це перша причина. А друга і головна —  це те, 
що в цей час я переорієнтувався на українську літературу, захопився україн
ською літературою. А це якраз той період, коли почали і про Хвильового, і 
про Винниченка згадувати, і про Плужника. Я всім цим захопився. Я відмо
вився від тої теми і з того часу вже перейшов на українську літературу.

Взагалі це теж унікальний випадок в рамках цього ін
ституту, коли людина напередодні дисертації раптом 
може відмовитись.

Так. Причому, як Івана Світличного вигнали з аспірантури, потім Стуса 
вигнали і ще багатьох людей, то я якраз сам пішов добровільно. Часом мене 
теж зараховують в число тих, які постраждали від Шамоти, бо Шамота всіх 
виганяв. Але я раніше, я пішов сам.

Це ще було до того, як з ’явився Василь Стус в інститу
ті?

Так, це було десь якраз перед цим. Ще навіть раніше. Це був десь рік 
п’ятдесят восьмий, а Василь з ’явився року шістдесят третього, мені здається, 
в інституті. Я не ручаюсь за дати, але не раніше шістдесят третього. Шістде
сят четвертий може. Тому що коли він прийшов, то уже тут так зване шістде
сятництво, рух цей уже був. І він з другого загону був, так би мовити, другий 
приплив. Перша хвиля вже була, а то вже була друга хвиля.

Не пригадуєте першої зустрічі з ним?
Я першої зустрічі не пригадую. Це, мабуть, на якомусь літературному 

вечорі було. Я намагаюся пригадати і не можу. В мене таке враження, що я 
його завжди знав.

Оскільки ми говорили про донецькі, так би мовити, стимули Василеві, 
то позитивний стимул був, про який ми говорили, і бібліотека Тимофія Три
фоновича Духовного, і якісь літературні заняття, вплив якийсь Клоччі. Вплив 
тільки в тому сенсі, що Андрій Васильович Клоччя міг йому щось розповісти, 
скажімо, про двадцяті роки в українській літературі, те, чим він цікавився, що 
тоді мало хто знав. А Клоччя якраз з того часу вийшов і у всьому цьому міг 
зорієнтувати. Це такі позитивні сторони були. А негативний стимул один я 
знаю. Багато, очевидно, було чинників таких. Але це те, що він мені розпові
дав. Це якраз тоді раднаргоспи в Донецьку існували. І раднаргоспи мусили 
користуватися українською мовою у своїх офіційних зносинах, в документа
ції. Тоді якраз така хвиля була. То він розповідав, що їх, студентів Донецько-
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го педінституту, залучали ду перекладів. Вони сиділи в раднаргоспі і пере
кладали всі ці папери, документацію цю, українською мовою, бо службовці 
української мови не знали. І він розповідав про це з почуттям образи і подиву 
перед парадоксами нашого життя. І це також був один з моментів, які впли
нули на формування, на його ставлення, на розуміння цієї проблеми. І оця 
кривда від упослідженості української мови і всього іншого, воно теж десь 
відбивалося на його самопочутті і на його поезії.

Це була вже друга хвиля цього шістдесятницького руху, коли Василь 
прийшов. І, власне, може, навіть не друга. Сказати третя не можна, то тре
тьої, може, й не було. По-моєму, вже Клуб творчої молоді розігнали на той 
час, коли Василь прийшов до Києва. Але атмосфера ця жила ще, і вона впли
вала на Василя.

Іване Михайловичу, вибачте, я вас переб ’ю, але це просто ціка
во і було б добре вам сказати. Мені здається, що зараз зовсім 
інший характер у  теперішнього покоління восьмидесятників, як 
його називають. І такої якоїсь колегіальності, такої радості 
від спілкування одне з одним, намагання зійтися разом... Гурто- 
вість якась тієї хвилі шістдесятників більше у  спогадах. Бо для 
нового покоління воно нехарактерне. Таке явище, як Клуб твор
чої молоді, мені здається, принципово зараз неможливий.

Так, справді, той рух шістдесятих років і теперішній, хоч вони генетич
но пов’язані, другий все-таки підготовлений і зумовлений першим і є чимало 
спільного, але і різниця велика. Причому в чомусь можна віддавати перевагу 
тому рухові, а в чомусь цьому. Це просто різні речі. І не з ностальгії за мину
лим, а просто об’єктивно судячи, я можу сказати... Тоді в чому була перева
га? По-перше, тоді було більше віри, більше оптимізму і якоїсь безпосеред
ності. Це був перший такий вибух після тієї довгої зими. 1 тоді багато в чому 
зовсім інша атмосфера була, ніж зараз. Тоді була віра, що можна справді оно
вити. Зараз ми говоримо про оновлення і так далі, але ніхто не вірить в мож
ливість цього. Тоді була віра і тоді була можливість об’єктивна оновлення. Я, 
наприклад, вважаю, може, це помилково, але я й досі вважаю, що тоді можна 
було врятувати ідею соціалізму. Я не згодний з отакими спрощеними погля
дами зараз, що взагалі в цій ідеї нема нічого, що вона взагалі антилюдяна і 
так далі. Це не зовсім так. В ній поряд із чимсь помилковим є щось вічне, що 
супроводжує всю людську історію. Зрештою, у кращих суспільствах на Захо
ді так чи інакше вона реалізована. Це інше питання. Але я хочу сказати, що 
тоді справді була віра.

Після викриття Сталіна, хай і непослідовного, половинчатого, після 
двадцятого, двадцять другого з ’їздів. Сьогодні молодше покоління майже не 
знає, що то тоді було. А тоді то справді величезна визначальна подія була, те, 
що визначило світогляд і настрої цілих поколінь. І тоді справді була надія, що
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все можна відновити. Справжні соціалістичні принципи, ідеал соціалістич
ний. Я думаю, що й об’єктивна можливість цього була до 1968 року, до при
душення Празької весни. Це найбільший злочин перед соціалізмом і комуні
змом, так би мовити, Брежнєва та інших. А з іншого боку, може, найбільша 
їхня послуга в ширшому світовому масштабі людству. Якби вони були розу
мніші і перейнялися тим, що Дубчек пропонував... але, мабуть, це було не
можливо, а якби було можливо, то можна було б врятувати. Те, що тоді про
понував Дубчек, в те ще вірилося, воно мало велику силу над людиною, і 
щось можна було зробити. А після цього...

Нам сьогодні важко гадати, як би воно було чи не було, 
але те, що покоління мало такі, як Бурлацький сказав, 
«ілюзії ленінського ренесансу».

Власне, отакі настрої переважали серед шестидесятників. І ще така 
принципова відмінність. Тоді ніхто, навіть найбільш радикальні серед цих 
шестидесятників, тоді ніхто не думав про Петлюру, про Бандеру. Десь, хтось, 
може, частина молоді на Західній Україні, зверталася до цього, але вголос 
про це ще не дуже говорили. А прапором нашим, так би мовити, уявленням 
нашим, образом України була Україна Скрипника, Хвильового, Україна 
«розстріляного відродження». Тих, хто в двадцяті роки будував Україну, на
магався збудувати Радянську Україну так, як вони мислили. Більшість із нас, 
мабуть, уявляла себе якимись спадкоємцями оцього покоління.

Іване Михайловичу, ті імена представників «розстріляного від
родження» і їхні тексти, вони приходили якоюсь мірою офіцій
но, скажімо, як видання Плужника. Зеров тоді, здається, теж 
вийшов. Але були, очевидно, якісь речі, які не могли прийти офі
ційними шляхами. Як відбулося розширення обширу шістдесят
ників саме в плані національної культури, яка була раніше прос
то задушена, закрита і відсунута? Це одне з питань. А друге: 
які джерела і які імена прийшли з-за кордону, бо це теж харак
терно для тих часів, що ледь-ледь піднялися ці залізні завіси і 
пропустили цілий ряд якихось культурних явищ із заходу.

Тоді почали з ’являтися деякі видання авторів двадцятих років. Плужник 
з’явився, Зеров з ’явився, Драй-Хмара, перше видання, і ряд інших. Але вони 
дуже покалічені були, дуже збіднені були, поцензуровані, зредаговані. Але 
все одно тоді це було відкриття. За цим ми вгадували, домальовували все ін
ше. Але вже почали з ’являтися із-за кордону деякі видання, нелегально через 
десяті руки. Тоді ще самвидав почав зароджуватися. І найбільше які речі 
справили враження, я скажу, це десь уже середина шістдесятих років, шіст
десят четвертий, шістдесят п’ятий. По-перше, велике враження справила 
книжка Івана Кошелівця «Панорама української літератури». Це літературо
знавець з Мюнхена, по-моєму, він там живе. Гарно, дотепно, кваліфіковано
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написана річ, досить об’єктивно, з іронією і сарказмом з приводу явищ яск
равого соцреалізму, але без злостивості. Така, яка сприймалася як написана із 
щирим уболіванням за долю української літератури. Там багато було про су
часну літературу, трошки уже сказано і про шістдесятників, яких там дуже 
вітали і дуже підтримували. І Кошелівець теж високо оцінював. Ця книжка 
поширювалась і мала великий вплив на молодь і частину інтелігенції, не 
тільки гуманітарної. Цей рух шістдесятництва був характерний тим, що він 
вийшов за межі гуманітарної інтелігенції. Ця книжка. Потім з ’явилися різні...

Я не пригадую, чи було вже тоді «Розстріляне відродження», оця збірка 
поезій «Розстріляне відродження». Не пригадую цього, але якісь збірки по
езій авторів, репресованих в двадцятих-тридцятих роках, поширювалися, бу
ли. Потім книжка, яка великий попит мала і враження велике справляла, це 
«Вивід прав України». Це видавництво «Пролог» Нью-Иоркське, по-моєму, 
шістдесят четвертого року видало. Це збірник документів, починаючи від 
Пилипа Орлика, може, навіть і раніше, і кінчаючи маніфестами і документа
ми Центральної Ради, Грушевським, Винниченком. Сама назва «Вивід Прав 
України» —  це з Пилипа Орлика і вказує на зміст. Це політичні історичні до
кументи, які підтверджували історичні права України. Це для багатьох вели
чезним відкриттям було. І ці речі поширювалися. Як поширювалися? Вони в 
малій кількості потрапляли, один-два примірники. Хлопці робили фотокопії, 
передруковували, десятками і навіть сотнями розходилися.

А тепер повертаюсь до того питання, що це не тільки з літературної ін
телігенції почалося, не тільки з літературної молоді. Дуже швидко поширю
валося це коло. Насамперед мистецька молодь прилучалася. Що характерно, 
дуже багато молодих талановитих художників в цьому рухові брало участь... 
Віктор Зарецький, який був головою клубу творчої молоді, Алла ГОрська, Га- 
лина Севрук, Галина Зубченко, Іван Литовченко, Лариса Іванова, багато- 
багато людей. Це все найталановитіші молоді художники були, які й потім 
себе виявляли. Принаймні ті, яких якимось шляхами не було усунено із акти
вного творчого життя. І серед композиторів були люди, які горнулися до цьо
го руху. Той же Леонід Грабовський, дуже талановитий композитор наш. І 
потім наукова технічна інтелігенція. Особливо цікавими осередками цього 
руху були, скажімо, інститут кібернетики, фізиків було багато. Або, скажімо, 
літературні вечори, яскраві, національного спрямування, відбувалися в інсти
туті нафти і газу. Наукова технічна інтелігенція також в це входила досить 
активно. І цей процес розвивався б досить активно і дав би великі наслідки, 
якби не був брутально, силою терору, придушений.

Яка різниця між тодішнім рухом і теперішнім, я вже казав, що тоді яко
їсь віри, ілюзій було більше. Якийсь воно, може, більш радісний характер ма
ло. На перших порах, поки не почалися репресії, потім, ясно, все це сумною 
дуже барвою почало забарвлюватися. Спочатку були ілюзії, були надії. І зда
валося, що в межах оцього суспільства можна все зробити по-людському,
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якщо тільки привести ідеал у відповідність з дійсністю, якщо показати, що 
оці гарні слова наповнені фальшивим змістом. А якщо відкинути цей фаль
шивий зміст і дати правдивий зміст цим гаслам і словам, то все буде добре. 
Отакі були тоді ілюзії.

Тоді в усіх сферах багато яскравих особистостей з ’явилося, талантів. Це 
була особливість того часу. І це були сильні яскраві особистості, які багато 
над собою працювали, які хотіли з себе зробити щось значне. І оця працьови
тість, цілеспрямована енергія роботи над собою і над оточенням, —  це була 
характерна ознака. Багато дуже імен з того часу можна назвати.

А тепер порівняємо з нинішнім рухом. Звичайно, цей рух набагато гли
бший, набагато ширший, набагато могутніший. То був рух частини інтеліге
нції, молоді інтелігентної. Він би теж, звичайно, пішов вглиб і вшир, але йо
му не дали. А зараз зупинити поки-що не вдалося. Все це розростається, і то
му цей рух набагато сильніший, набагато радикальніший у своїх вимогах, у 
своїх політичних програмах. Він дуже активний політичний характер має. 
Тоді він починався з культурного руху і тільки починав ставити політичні 
питання. Це було неминуче. А зараз політичні питання стали головними. Так 
що переваги тут безумовні, але є й деякі вади. Також неминучі вади. Всякий 
рух, коли він іде в масу, він має загрозу трошки вульгаризуватися. Всяка ідея, 
коли вони оволодіває масами, вона знижує свій рівень. Сьогодні ми це бачи
мо. Тоді і моральний рівень якийсь вищий був, мені здається, і вищі вимоги. 
Сьогодні воно все трошки розпливлося, трохи таке всеїдне.

Навіть цей кетяг особистостей тодішній значно рясні
ший, мені здається, ніж тепер. Тобто самі особистості 
густіші, більш набиті...

Я  думаю, це зміниться. Воно недавно, тільки кілька років цей рух три
ває. Я навіть вірю, що цей рух повинен дати більше яскравих особистостей, 
тому що він ширший, глибший, потужніший. Просто зараз ще не встигли 
сформуватися ці особистості після оцього страшного спустошення. Порож
неча ця ще не виповнилася цілком, і зараз ще енергію забирає політичне са
моствердження.

Отут, як не дивно, з ’явилося ціле гроно теж цікавих ду
же особистостей. Саме більше в політичному русі, ніж 
у  культурно-мистецькому.

Але через деякий час, коли ці завдання першого етапу політичного са
моствердження будуть вирішені, то з ’явиться маса цікавих особистостей і в 
літературі, в усіх сферах культури, в науці. Я чогось у це вірю. Але зараз 
факт деякої вульгаризації, зниження ідейного рівня, культурного рівня руху 
ще, безумовно, спостерігаємо. І через те, що це рух ширший, різнорідніший, 
різношерстий, різнохарактерний, немає такої єдності, як тоді, і немає такого
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тяжіння, хоч і тоді розбіжності були. Вони вже намічалися, ці розбіжності, і 
досить гострі. Я і на собі це відчував.

Розумієте, що над нами тяжіє? Цей феномен національної єдності ■— це 
дуже тяжка і суперечлива річ. З одного боку, він неминучий, він абсолютно 
необхідний для того, щоб якось успішно розв’язати основні завдання. Це аб
солютно необхідне... А з іншого боку, нерозв’язаність найелементарніших 
речей, і в першу чергу мовного питання, накладає такий спотворливий відби
ток на все наше життя і на всі наші проблеми. Я вже тридцять п ’ять років у 
Києві. І всі ці тридцять п’ять років, коли сходяться двоє, троє чи четверо 
українців, про що розмова і до чого зводиться? Про українську мову, про на
шу бідолашну українську мову, жалі, нарікання, приклади, а в тій школі те 
зробили, а в тому інституті те, а на тому заводі це, а зі мною було так... З од
ного боку, я все це розумію, це неминуче, і сам мушу про все це говорити. А 
з іншого боку, ну доки ми будемо?! Це комплекс, це те, що заважає нам бути 
нормальними людьми. Це не наша вина, і цього не уникнеш, але треба 
об’єктивно сказати, що це заважає нам бути нормальними людьми. Той час, 
коли люди в інших суспільствах свою інтелектуальну і душевну енергію ви
трачають на оволодіння все новими і новими знаннями, ідеями, рівнями мис
лення, ми весь час товчемося навколо питання про мову. Інколи це неможли
во чути, коли ти сьогодні чуєш те ж саме, ті ж слова і з тою ж інтонацією, що 
й сорок років тому чув чи тридцять п ’ять. Це так само, як на отих партійних 
зборах, де десять чи двадцять років одні й ті ж постанови зачитують в одних і 
тих термінах. І разом з тим оцей момент, поки він існує, отаке становище на
шої мови, нашої культури, і, ширше кажучи, і України взагалі, як нації, як 
держави, все це об’єднуватиме найрізноманітніших людей навколо цього бо
лю. Ми можемо бути абсолютно різними людьми за якимись світоглядними 
якостями, навіть політичними переконаннями і морально іншими людьми, не 
кажучи вже про якісь естетичні смаки, естетичні концепції. Але невиріше- 
ність цих основних проблем буття всіх нас не те що об’єднує, а просто до ку
пи звалює, і ти часом опиняєшся поруч із людьми, з якими ти, може, й не ду
же хотів бути норуч, а мусиш. Тому я кажу, що ця єдність відносна.

Якісь суперечності і тоді були, і в шістдесяті роки були, і навіть уже в 
політичних поглядах починалася певна внутрішня боротьба в цьому рухові, 
але воно ще не встигло виявитися. Сьогодні це більше виявляється просто 
тому, що ширший набагато рух. Сьогодні отака безпосередня, якась чиста ра
дісна єдність просто неможлива. А тоді це було від того, що нас ще було ма
ло і ми так раділи одне одному.

Але, оскільки я говорю про те, що єдність ця була відносна, що всере
дині уже намічалися якісь суперечності, то в цьому зв’язку я якраз хочу про 
Василя розказати. Він далеко не з усіма патріотами готовий був брататися і 
далеко не з усіма він одностайно, так би мовити, міг погоджуватися. Уже на
мічалось таке розходження між людьми, які на дуже елементарному рівні все
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це сприймали і часом профанували, вульгаризували всі ці уявлення, або були 
такими формальними, риторичними патріотами. І зараз їх багато, і тоді вони 
були. Василь дуже це не любив. Йому дуже противні були всякі форми мало- 
російства і хуторянщини. Він відштовхував якісь, так би мовити, середньові
чні форми патріотизму, пов’язані з якоюсь ненавистю, з якимсь озлобленням 
проти людей інших націй. Це теж такі форми патріотизму є. Василь цього ор
ганічно не приймав. Абсолютно це було сформовано. Я думаю, що це «ізна- 
чально» було в ньому, тут він не мусів себе навіть виховувати, ні якимись те
оретичними шляхами до цього доходити. Це в його натурі було. По-перше, я 
взагалі повинен сказати, що це настільки морально кришталева людина, що 
тим, хто його не знав, навіть важко буде повірити, якщо все це розписувати і 
розказувати. А ті, хто знав його, тим не треба доводити, що це справді так 
було. Це рідкісна людина. Таких дуже мало людей, які самою своєю приро
дою, як золото, гарантовані від якогось окислення, від якоїсь скверни. І на
віть таке враження, що для цього йому ніяких душевних зусиль не треба бу
ло. Хоч це помилкове враження. Завжди для того, щоб стояти на своєму, бути 
морально високим, завжди потрібні колосальні зусилля, але цього по ньому 
не видно було, настільки це для нього органічно було.

Він був, я б сказав, моральним максималістом вольового характеру, во
льового типу. В нього настільки сильна воля, спрямована на утвердження 
моральної високості і чистоти, настільки ця сила волі була, що він ні най
меншого ні в чому попуску собі не давав. Припустімо, треба поїхати до дру
га, який захворів. Пізній час, втома. Хтось би інший сказав —  я це залишу на 
завтра, трошки не такий втомлений буду, трошки більше часу буде, зроблю 
це завтра. Він робив це негайно. Це я так для прикладу. Коли виникла якась 
потреба моральної реакції на якісь речі, він це робив тут же, негайно, абсо
лютно не рахуючись ні зі своїм станом, ні з втомою, ні з якоюсь своєю ситуа
цією. Якимсь жорстоким диктатором був над собою. Хоч, з іншого боку, цьо
го не видно було, ніби це в нього само собою виходило.

А чи перекидалася на інших такої міри вимогливість?
Перекидалася. І, як завжди в таких випадках, вона для інших буває об

тяжлива. Такі люди часто тяжкі для оточення. Такої гармонії цілковитої ча
сом і не бувало. Хочу ще тут сказати, що ця моральна високість поширюва
лася на все, від побуту до якихось вже політичних уявлень, соціальних сто
сунків, до всього. Тому для нього абсолютно неможливим було якесь став
лення до людей інших переконань, інших націй, зумовлене врахуванням того, 
ким вони є з цього погляду. Це абсолютно було виключене. Він дуже проти
стояв тим, хто українському патріотизму хотів надати якогось антиросійсько- 
го спрямування. Він дуже любив російську літературу, багато читав, дружив 
з багатьма російськими інтелігентами, з єврейськими інтелігентами. В нього 
дуже широкий був підхід. Українське він розумів як відкрите до світу, від
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крите, до всього людства. І себе, як українську людину, він розумів, як люди
ну світу, але яка мусить на оцій землі бути, для неї працювати і її облагоро
джувати. *

Коли ви дізналися, що він пише вірші?
Десь зразу, як тільки з ним познайомився. Я знайомився з ним, зразу 

знаючи, що він поет. Трохи пізніше я довідався, що він не тільки поет, а що 
він і літературний критик. Він досить часто писав на літературні теми. І дуже 
цікаво, дуже глибоко писав. Я впевнений, що з нього був би один з найглиб
ших літературних критиків і дослідників. Власне, в аспірантурі Інституту лі
тератури він як дослідник опинився. Крім відомої його великої праці про Ти
чину, яку б, до речі, варто видати, тому що вона дає дуже точну характерис
тику багатьох рис таланту Тичини і написана з любов’ю до Тичини. Це не
правда, що він там його очорнив, що він його спаплюжив. Нічого подібного. 
Він любив Тичину, він з любов’ю написав. Він просто написав із великим бо
лем за все те, що потім з Тичиною зробили.

Це одна з найбільших трагедій, коли людину її ж рука
ми...

Про це писав Василь з болем. А як інакше про це можна писати? Але це 
глибока річ, і її треба перевидати. Було в нього багато статей. Я пригадую ре
цензію дуже глибоку на Симоненка, яка так і не опублікована, по-моєму, ні
де. Він дуже цікавився творчістю оцих уже поетів-шістдесятників, другої 
хвилі шістдесятників: Воробйов, Кордун, Рубан, Григор’єв, Голобородько. 
Про них і говорив багато, і писав, по-моєму, про Воробйова і про Голоборо- 
дька. Так що в нього дуже широкий інтерес був до своїх ровесників, і до мо
лодших, і до старших. Він дуже активно в це літературне життя входив. І, 
власне, один із документів, на яких побудоване звинувачення проти нього, це 
той його лист до Спілки письменників. Він фігурує у звинуваченні. А лист 
цей написаний... Я знаю його добре, він зі мною радився, коли писав, я читав 
ще в чернетці, ми обговорювали все це. Лист написаний у зв’язку з цим тра
гічним становищем, в якому, власне, опинилися ці хлопці, ці поети. Василь 
не за себе писав, хоч і йому, звичайно, боліла неможливість самореалізувати- 
ся, але про себе він там не говорив, він говорив про цих людей, про це загуб
лене покоління. Тоді ще його тільки почали губити, і ще можна було вряту
вати. Але після цього їх ще десятки років придушували. То трагічний доку
мент, з великою силою написаний. Там він, з одного боку, оскаржує Спілку 
письменників, а з іншого —  говорить, що, на жаль, ніякої іншої можливості 
для нас виразити себе, як письменники, немає, як тільки через цю Спілку. Ре
альність така, що це єдина форма існування літератури нашої. І тому він так з 
розпачем про це пише. Що робити, як бути, коли Спілка перетворилася в зна
ряддя гноблення, придушення нашої літератури. І разом з тим, якщо щось 
можна робити, то тільки через Спілку. Який знайти вихід?
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Це такий крик був до совісті тодішніх керівників Спілки. Але, на жаль, 
результат воно мало протилежний.

Як виявляв себе Василь Стус на літературних вечорах? 
Виступав, читав вірші чи щось говорив?

Василь Стус приїхав до Києва і ввійшов у літературне життя вже тоді, 
коли це вже трошки вигасало. Не вигасало, а просто заборонялося. Справа в 
тому, що десь починаючи з шістдесят другого року... це шістдесятництво 
всього два-три роки нормально розвивалося, мало якийсь вихід. А потім, уже 
починаючи з шістдесят другого року, почали притискувати під прапором бо
ротьби з формалізмом. Почали тиснути, вже обмежували друкування, літера
турні вечори забороняли. Вечір Лесі Українки заборонили. Тоді конфлікт ве
ликий навколо цього був. Ще раніше великий конфлікт був, коли Драч, Він- 
грановський і я до Львова їздили, виступали там на літературних вечорах. Це 
закінчилось тим, що ці вечори забороняли, а мене у Спілці розглядали. А 
десь так з року шістдесят четвертого, особливо після інциденту з забороне
ним Шевченківським вечором на заводі верстатів і автоматів ім. Горького до 
стап’ятдесятиріччя з дня народження...

Це теж, до речі, характерно для тих часів, що на заво
дах були такі вечори, чого зараз нема.

Так. Цей вечір у будинку культури заборонили. І ми, вся ця маса людей, 
дуже багато людей було, молоді, перейшли в парк поруч, і на цій літній ест
раді, хоч був березень місяць, холодно, провели цей вечір. Але потім великий 
скандал навколо цього був. І взагалі почали просто забороняти літературні 
вечори. І навіть така дивовижна вказівка була, що не можна літературних ве
чорів проводити без дозволу Спілки письменників і партійних організацій 
тих підприємств, де це влаштовувалось. Так що, фактично, все це майже було 
паралізовано, за винятком кількох організацій, де якесь прогресивне начальс
тво було, там вдавалося зробити. Я пригадую, в ті часи на Головпоштамті 
чомусь був великий літературний вечір. Там виступали, по-моєму, Василь 
Рубан, Кордун виступав, Михайло Григорів, який потім в Естонію переїхав, 
Леонід Плющ, по-моєму, був на тому вечорі. Так що іноді такі вечори ще 
проводилися, але з великим трудом.

Василь виступав, але треба сказати, що він дуже великого успіху не мав. 
Ораторської такої яскравої манери не було. Його вірші складні, вони не ест
радного характеру, вони для роздуму. Якогось великого враження, і сказати, 
що він в центрі події, не можна. Він в центрі був, коли опинився в невелико
му колі інтелектуалів, коли якась розмова була на якісь філософські, літера
турні, мистецькі теми. Отам він був в центрі. А на трибуні, на широкій публі
ці —  ні.

Ну, які ще цікаві моменти до його характеристики, як людини, і того 
впливу, яке він мав на оточення...

236



Після того, як з Інституту літератури його вигнали, він на випадкових 
роботах весь час був, на таких роботах, які, звичайно, зовсім не відповідали 
рівню його кваліфікації. Один час він, наприклад, працював щось ніби пере
кладачем чи що, в якомусь проектному інституті, який містився на площі 
Богдана Хмельницького в одному з будинків. Це робота, звичайно, була аб
солютно така рутинна, не творча, нецікава для нього, тяжка для нього. Я там 
кілька разів бував і звернув увагу на те, як до нього ставилися. Одні з пова
гою. Його ніхто там майже не розумів, але одні все-таки з повагою ставилися, 
а другі —  з прихованою ворожістю. Не виявляли своєї ворожості, якось не 
наважувалися, і зовні теж була повага, але відчувалось якесь напруження, 
якесь відчуження відчувалося. Але авторитет, який він мав там, серед лю
дей... І часом, бувало, доводилося звертатися в якихось справах, без кінця бу
ло щось організовувати, якийсь мітинг, якийсь вечір. І доводилося приходити 
до нього і, скажімо, просити його піти з роботи, щось зробити. І хоч він до 
дисципліни сумлінно ставився і намагався нічого не порушувати в трудовому 
розпорядку, але коли щось робив, то нарікань серед людей не було. Все-таки 
і ті, хто не любив, і ті, хто любив його, всі дивилися трошки знизу вгору, як 
на людину якогось іншого порядку.

Були між вами якісь суперечки з приводу чогось? Я  маю 
на увазі літературні чи філософські.

Знаєте, тоді не було суперечок. Тоді просто обмін думками був. Де ми 
були більш-менш однодумцями. От оце коло людей, як Іван Світличний, Єв
ген Сверстюк, Василь, Михайлина Коцюбинська, Алла ГОрська, все це більш- 
менш однодумці були. І якщо нам доводилось з кимсь не погоджуватися чи 
сперечатися, то це переважно було поза нашим колом. А в цьому колі більш- 
менш все було згідливо. Інша річ, що обміни думками були.

Василь багато читав. Він німецьку мову знав і перекладав з німецької, 
читав в оригіналі німецької літератури чимало. Філософію німецьку читав, 
захоплювався. З поезії, скажімо, крім Рільке, якого він перекладав, крім Бре
хта, яким дуже цікавився, дуже любив він Гендерліна, який у нас тоді майже 
невідомий був. Він відзначався великим інтересом до малознаних, невідкри- 
тих у нас ще, неосвоєних явищ, літературних, мистецьких. Живописом дуже 
цікавився. На цьому ґрунті він познайомився із Дмитром Горбачовим. Це 
прекрасний мистецтвознавець, з ним варто поговорити. Він теж багато що 
може розповісти.

Між іншим, один випадок, може, не зовсім добрий, не зовсім сюди, так 
би мовити, і тичеться. То може бути й між нами в такому разі. Єдиний випа
док, коли я бачив Василя п’яним і некерованим, коли він втратив контроль 
над собою. І це, треба сказати, якесь не дуже приємне було явище. Не прига
дую, якась виставка була, цікава важлива виставка в Музеї українського мис
тецтва. Якесь нове явище відкривалося. Дмитро Горбачов запросив мене, пе
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реказав, і, очевидно, також і Василя, тому що коли я прийшов, там був Ва
силь. Він, видно, сильно був п’яний, втратив контроль над собою, трошки аж 
хитався і трошки чіплявся до інших людей, до оточення. Я не пригадую, як 
це конкретно було, але пригадую, що трошки чіплявся, трохи так різко реагу
вав. І навіть трохи, що мене здивувало, навіть трохи з мовним моментом 
пов’язане. Хтось по-російському відповідав, і він різко зреагував на це. Це 
мене дуже здивувало, бо нормально він дуже толерантно до цього ставився.

Але цей випадок цікавий тим, що все-таки видно — у  
ньому ці якісь нурти були, і він мав ту якусь силу волі, про 
яку ви говорили.

Так, він подавляв, опановував себе, а тут в цьому стані він уже не так 
панував над собою. І на що я звернув увагу, мені дуже запам’яталося, яким 
безмежно терплячим в цій ситуації був Дмитро Горбачов. Я тоді не дуже 
Дмитра Омеляновича знав. Знав трохи, але не так близько, як Василя. І мені 
якось було ніби соромно за Василя перед Дмитром Омеляновичем. Не те, що 
сором, а просто думав, що його якось мучить ця поведінка Василева. Але він 
тут так якось вдавав, що не помічав, і якось потроху заспокоював Василя. 
Зрештою, ми звідси вийшли, бо в такому стані не варто було там залишатися. 
Це єдиний момент, коли я бачив його в такому стані і взагалі, може, єдине 
щось негативне. Більше ніколи нічого, щоб хоч якусь найменшу, не то що 
тінь кидало, а...

Чи ви пригадуєте якісь моменти, коли він був би роздра
тований дуже чи дуже якийсь занадто веселий? Якісь 
особливі переживання? Бував він у  таких станах?

Ви знаєте, я особисто не пригадую. Він взагалі дуже опанований. Інколи 
говорив різко, з болем, але це якось у межах самого себе, не спрямовуючи на 
когось, так, ніби це в ньому, у цій сфері діялося і нікого не стосувалося.

Якісь тексти, літературні чи філософські, справляли на 
нього особливе враження? Може, ви свідок?

Я пам’ятаю все, що тоді траплялося. Рільке він шукав, користуючись і 
допомогою Леоніда Грабовського, який теж дуже захоплювався Рільке, і до
помогою Кочура. Все це він збирав і говорив про це, і оповідав. З української 
літератури в той час він дуже Хвильовим цікавився, Плужником, Винничен- 
ка, по суті, ще не було в нашому розпорядженні. Гендерліном він також ціка
вився. З філософії він К ’єркегором цікавився, Ортегою-і-Гассетом цікавився. 
Тоді це ще було закрито. Але по руках ходило. Ортега-і-Гассета «Повстання 
мас», по-моєму, ходило по руках, причому, дивно, в українському перекладі. 
Нью-Йоркське якесь західне емігрантське видання, цікавий український пе
реклад. Ще враження справляло і на нього, і на інших філософською термі
нологією, виробленістю філософського стилю. То нове для нас явище було, 
бо з новітньої філософії не було перекладів українською мовою. Гайдеггером
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і Ясперсом він цікавився. Якась німецькою була. Згадував він про Отто Вей- 
нінгера. Отто Вейнінгер —  це німецький філософ. Його праця —  «Філософія 
жінки». Назва не дає уявлення про тему, бо фактично то ширше, то взагалі 
загальна філософія роду людського, і як частина —  це філософія жінки. Хоч 
він жінконенависник страшний, Отто Вейнінгер, але його міркування ширші, 
про рід людський дуже цікаві. Це просто дещо з того, що я пам’ятаю.

А щодо класики української?
Шевченко, як і для всіх нас, був найбільшою величиною і тим, через ко

го йому відкривалося все інше, Україна. Лесю Українку любив, Стефаника 
теж високо ставив, захоплювався. Я, звичайно, всіх наших літературних роз
мов зараз не пригадую, і просто про такі самозрозумілі речі мови не було. А 
переважно про щось нове, про якісь нові підходи. Таких більше розмов було.

На весіллі в нього ви не були?
На весіллі ні. Ще одне із останніх вражень. Просто один епізод. Власне, 

перед арештом уже Василя, незабаром. І я чому про це згадую?.. Це, мабуть, 
одна із причин. Про це немає ні в матеріалах слідства, наскільки я знаю, ні в 
його обвинувальному вироку. Але мені здається, це одна з причин його аре
шту була.

Десь в кінці сімдесят першого року зібралися ми на квартирі Стуса, на 
Львівській, у Святошино. Там взагалі час від часу ми збиралися. Дуже гарне 
місце таке. Трохи якось душею відпочити, самим зібратися у  вузькому колі, 
поговорити. І мені здається, що коли Василь потрапив туди, то він якось 
ожив душею, бо до того часу він неприкаяний, власне, був. Не було де жити, 
не було де працювати. А там він трошки ожив. І новий, більш інтенсивний 
етап в його житті, в його праці почався. На жаль, це тривало недовго.

Десь в кінці сімдесят першого року приїхав до Києва В ’ячеслав Чорно
віл зі Львова і захотів щоб ми зібралися у вужчому колі, поговорили про наші 
справи, де що воно робиться. А в цей час вже в якусь іншу якість переходив 
рух, тому що в своїх легальних формах він був по суті придушений. Залиша
лося вибирати: або йти трошки в нелегальні форми, або від усього відмовля
тися, або шукати форми якісь суто культурницької роботи. Всі гостро пере
живали цю кризу. Зібралися ми, щоб про все це поговорити. Ця розмова була 
у Василя Стуса на квар.тирі. Довго ми там говорили, сперечалися.

В цей час у Львові вже почав виходити «Український вісник», суто під
пільне видання. І було різне ставлення до нього. Чи варте то, чи ні. Чи випра
вдане, чи це може тільки репресії викликати. Так обмінювалися ми думками. 
Різні суперечки були, але все це мирно і дружньо було. Але ясно, що за цим 
стежили, що все це було під наглядом. І в мене таке враження, що саме після 
цього, саме тому, що ця розмова на квартирі у Василя була, вони вирішили, 
що Василь якусь ключову позицію займає в русі, і після цього і його взяли 
під удар.
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І хоч то розмова була нормальна, нічого там не було такого нелегально
го, якихось задумів, підпільщини ніякої не було, але вони собі уявили хтозна- 
що. Я знав це хоча б тому, як довго і вперто товклися на допитах довкола 
цього питання. Вони думали, що то, очевидно, якась підпільна організація 
мала бути створена на цій нараді, чи що. Дуже перебільшували значення. Це 
просто собі товариська розмова була. Вони її чи навмисне у своїх інтересах, 
чи справді так думали, піднесли до рівня якоїсь важливої політичної підпіль
ної наради.

Ще слово чи два про те, чим квартира Івана Світличного 
була для вас. Бо Михайлина Коцюбинська сказала, що це 
були своєрідні пенати для того гурту.

Безумовно. Власне, таких квартир кілька було. По-перше, це була квар
тира Алли Горської і Віктора Зарецького. Збирався Клуб творчої молоді там,
—  лекції тоді читали там ще на початковому етапі. І з української мови чита
ли лекції, бо багато прилучилося людей, які не знали української мови, а хо
тіли опанувати. То Надійна Світлична читала там лекції тій же Аллі Горській 
і всім іншим. А потім на Шевченківські роковини ми сходилися і по-своєму 
відзначали. Ми збиралися по таких датах Шевченківських, Лесі Українки. 
Навіть такий жанр був: Євген Сверстюк запропонував, щоб кожен дві-три 
сторінки підготував і зачитав, дав квінтесенцію свою, свій погляд. Отаке ми 
робили. У Алли Горської ширша публіка збиралася, різноманітніша, різноба
рвна.

А в Івана Світличного переважно літератори. Не тільки літератори, а й 
художники, композитори. Така мистецька інтелігенція, але в трошки вужчо
му колі. Але більш уже цілеспрямовано, більш напружені уже розмови були, 
професійні, на вищому, так би мовити, рівні. І це постійно. Тут ще давалися 
взнаки особливості Іванової вдачі, його ставлення до людей. До нього люди 
тяглися, він дуже уважний був, у нього без кінця хтось ночував, хтось приїз
див. У нього, мабуть, попереночовували всі поети того часу, які сьогодні ви
значні досить. Справді, це був центр такого життя інтелектуального. Іван був 
дуже толерантний в усіх відношеннях, і взагалі він благотворний вплив спра
вляв.

І ви знаєте, коли вже ми під арештом всі були, я переживав з-за цієї не
справедливості, які звинувачення проти нього були.

Без кінця ці допити. У кожного по кілька слідчих. І часом ті слідчі, які у 
Івана Світличного, вони по його справі мене допитували, дозволяли собі різні 
висловлювання. Я пам’ятаю, у нього був слідчий Гарячов з Одеси, надзви
чайно вороже налаштований.

Бо слідчі теж різні були. Одні спокійно свою справу робили, їм доручи
ли, і вони робили, вони в це емоцій ніяких не вкладали. Просто виконували, 
так би мовити, свій обов’язок. Інші якось підступно робили. А треті з ворожі
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стю, з ненавистю, не приховуючи цього і намагаючись на кожному кроці 
якось принизити, якусь пакость сказати.

І оцей слідчий Іванів Гарячов був якраз з оцих останніх. Як він, напри
клад, на обшуку в Івана поводився. Весь час такі репліки кидав: «Нічево, ні- 
чево! Сідітє! Нада будєт —  день будем сідеть, ночь будем сідеть, две ночі. 
Ми перед етім харашо виспалісь, ми подготовілісь, так что у нас сіли єсть, нє 
беспокойтесь. Сколько нада, столько будем сідеть».

Маючи справу із ще не заарештованою людиною, з людиною, в якої ви 
тільки обшук проводите і ще не відомо, чи буде вона звинувачена, чи не бу
де, чи буде її вина доведена, чи ні, але він уже отак поводився. Весь час. І під 
час слідства він отак поводився.

Пригадую, він щось з мене намагався про Івана витягти. Я кажу, який 
він націоналіст? Та повірте, що це людина, в якої найменшої крихти ні до ко
го недоброзичливості не було і не могло бути. Людина найблагородніших по
глядів. А він так слухав і —  «Націоналюга! Націоналюга!» І це мене так вра
зило. Думаю, та ти ж не вартий Іванового... Порівняно з Іваном хто ти за 
якимись душевними, людськими, інтелектуальними якостями? І ти з такою 
зневагою говориш. Дуже боляче було. Такого багато там було.

А Іван якраз дуже стримував людей, схильних до якихось крайніх по
глядів, до дій необдуманих, радикалізму невиправданого. Він старався це 
злагіднити. І взагалі його основна ідея була... До національної ідеї, до націо
нальної справи він прийшов від загальнодемократичної. Він завжди говорив, 
що основне —  демократія. Буде демократія —  буде Україна. А не буде демо
кратії—  і України не буде. Це дуже важливо і сьогодні.

Іване Михайловичу, вернімося до того моменту, коли 
шістдесят п ’ятого року Іван Світличний був заарешто
ваний, і десь невдовзі, здається, за тиждень після цього 
був цей, тепер дуже знаменитий і відомий вечір в кіно
театрі «Україна», прем’єра «Тіней забутих предків», де 
виступали і ви, й інші. Про цей період трошки.

Це нас дуже приголомшило, ця звістка. І незважаючи на те, що якось 
воно нібито й назрівало, і все одно було страшенно несподіваним. Це перші 
масові арешти. До того були арешти. До того Лук’яненка арештували і цю 
так звану групу юристів, але то десь ніби в глушині, десь далеко і не було ві
доме. Аж потім... В цей час ми вже знали про арешти і про цих людей, а ра
ніше, в самий момент, коли то відбувалося, ніхто того не знав, і багато років 
воно так невідомим залишалося. Тільки потім уже якісь звістки звідти дохо
дили, і якісь документи почали доходити, і у нас у самвидаві уже поширюва
лися.

А це сталося в Києві, у Львові, в Луцьку, в кількох містах зразу, і стало 
відомим. Бо на той час уже зв’язок був між цими людьми, якийсь такий зага-
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льноукраїнський рух був і була якась система неофіційного інформування. І 
воно стало відомим. Але стало відомим у вузькому колі. І нам дуже боліло, 
що таки народ не знає цього. Ні публікацій, нічого. Глухо, тільки люди, при
четні до цього кола, знали, більше ніхто.

Було чоловік двадцять заарештовано?
Більше. Тоді ж Михайло і Богдан Горині, Михайло Осадчий у Львові, 

Михайло Косів був заарештований, Панас Заливаха був заарештований, тоді 
Валентин Мороз у Луцьку. І в Києві кілька людей.

Це була ніби увертюра перед сімдесят другим роком.
Так. Проба сил перша. Це арешти, як і здебільшого у нас політичні аре

шти, вони носили превентивний характер, тобто це не був арешт за якусь 
провину, а це була підготовча акція до якогось політичного повороту. Це в 
нас завжди так робилося. Готується якийсь поворот у національній політиці, 
прораховується чи продумується, які сили чи які люди можуть протестувати 
проти цього і протидіяти. Спочатку треба ізолювати, нейтралізувати цих лю
дей, а потім уже робити відповідну акцію. Так і в сімдесят другому році було. 
Арешти ці були проведені просто як підготовка перед зміною національної 
політики, перед новим посиленням русифікації. Щоб не було протестів, треба 
спочатку очистити це поле.

І так само в шістдесят п’ятому році. Як розвивалися події? Під тиском 
цього національного руху Шелест дав вказівку чи, власне, особисто дав вка
зівку, але в руслі його політики трохи почав, відчуваючи існування справді 
національної проблеми. Власне йому, як нікому, видно, бо в нього вся була 
інформація в руках, він бачив, які величезні проблеми є на Україні. Він від
був певну еволюцію у своїх поглядах і, видно, поступово приходив до думки, 
що щось воно негаразд, і треба хоч трохи щось змінювати. І дещо він почав 
змінювати. І, видно, вирішили обмежити це все. І конкретно події розвивали
ся навколо введення української мови у вузах. З нового навчального року бу
ла введена українська мова у вузах. Але вже через кілька днів за командою 
Брежнєва все було скасовано. Незважаючи на те, що починалося дуже наче 
так рішуче і широко. Але буквально через тиждень-два було скасовано. Оче
видно, оцей поворот у національній політиці, необхідність трошки натиснути 
навіть на Шелеста і взагалі на Україні змінити ситуацію, покінчити з оцим 
рухом, оце було основне завдання. А для початку вирішили превентивним 
таким ударом, випереджальним ударом, нейтралізувати найбільш активних 
людей.

Власне, це було за тиждень до першого вересня. Десь
25 серпня, здається, ці арешти пройшли.

Так оце було роблено. Для нас це велике потрясіння було, звичайно. І 
виникло питання: як зробити, щоб люди все-таки про це взнали? Треба було 
якось реагувати. Те, що наше вузьке коло знає і обурюється, —  це одне. Тре-
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ба було спробувати громадськість якось підняти, хоч це майже безнадійно 
було.

Буквально наступного дня після проведення арештів відбулося засідан
ня президії Спілки письменників України. І ми, кілька людей, пішли туди. 
Анатолій Шевченко, ще кілька, я в тому числі. Пішли і намагалися, коли там 
обговорювалися в такому академічному, спокійному, благодушному дусі 
якісь рутинні питання, щось вигукнути, що ви тут сидите і говорите, а ареш
ти відбулися. Досить наївно все це було, так знервовано. Я пригадую, що всі <- 
ті поважні, дуже шановні наші письменники, класики, були спантеличені, не 
знали, як реагувати. Павло Григорович трошки обурювався, що ми порушили 
це комфортне засідання. Одне слово, це не маі|0 ніякого впливу, враження не 
справило. Нам щось у такому дусі відповіли, що ви натворили, то ви й відпо
відайте, і нема чого нас втягувати. Приблизно отака реакція була.

Потім мала відбутися прем’єра «Тіней забутих предків». Це четверте 
вересня.

■\ Четверте вересня — це фатальна дата в житті Стуса.
Четвертого вереснячіого й не стало.

Четвертого вересня мала бути прем’єра «Тіней забутих предків.» І ми 
вирішили, що це якраз єдина нагода перед масою, перед публікою сказати 
про це. Нас кілька чоловік було. Я пригадую, була Михайлина, був Юрій Ба
дзьо, /я... Не пригадую, хто ще був. В досить вузькому колі ми говорили, що і 
як треба зробити, і вирішили, що я виступлю і скажу, оголошу про це. Оце, 
власне, весь задум. Нічого далі. Бо завдання полягало в тому, щоб просто 
сказати людям, що отаке відбувається, щоб люди знали.

Ви ще навіть не знали, коли ви виступите? Знали, що на 
прем ’єрі, але в якому проміжку?..

Так, так. То уже я мусів сам якось зміркувати на ходу. Я взяв букет кві
тів... Я не значився в числі офіційних ораторів, але, думаю, що я попрошу 
слова, оскільки я був до цього колективу творців «Тіней забутих предків» до
сить близький, з усіма знайомий був, я думав, що мені природно буде висту
пити і подякувати їм і щось від-себе також сказати, підозри великої не викли
че. Так. воно, власне, і виправдалось. Я з букетом квітів вийшов, подякував 
художниці Байковій, бо якраз вийшло так, що всім вручали квіти, всім якась 
була подяка, а про неї забули. А це дуже цікава людина, талановита худож
ниця, і її внесок в цей фільм теж досить помітний. І так воно природно вийш
ло, я вручив їй квіти, подякував їй, компенсував, виправив цей недогляд, а 
потім став і сказав, що, товариші, в той час, як таке свято мистецтва в нас, в 
той час відбулися і трагічні події, гіркі. В Україні відбулися арешти, арешто
вані ті, ті, й ті...

Тільки я почав говорити, включили сирену, стали глушити, на мене ди
ректор клубу кинувся, почав зіштовхувати мене зі сцени. І в цей  час п ід -
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н яв ся  В а с и л ь . Я абсолютно стопроцентно запевняю, що це чисто спонтан
ний був його рух. Це не було заплановано, ніхто про це не говорив, і Василь 
сам ніколи про це не думав, бо є зараз спогади, твердження, що мовляв все 
було продумано. Нічого подібного. Навіть ніхто тоді не думав, що Василь це 
зробить, і ніхто до нього не звертався, і сам він не думав. Просто така була 
атмосфера, суміш і трагізму, і гіркоти, і оцієї брутальності, коли глушать си
ренами і хапають за руки. І Василь піднявся, ним щось таке заговорило. 1 він 
крикнув, що всі, хто протестує проти арештів, встаньте, чи прошу встати. Кі
лька спочатку людей піднялися, потім більше, потім більше. Але не всі. Десь 
так половина піднялася залу, а половина сиділа. Це було.

Треба сказати, що це взагалі небувале було явище, небувала подія. По 
суті, це перший за роки, ну, якщо не за всі роки радянської влади, то десь, 
напевне, починаючи з тридцятих років, це перший такий публічний протест 
був проти політичних арештів.

Але що я хочу сказати, крім того, що це для Василя мало трагічні нас
лідки? Про те ніхто тоді не думав, і він не думав. Та й навіть якби думав, все 
одно б на це мусилося піти. Ми то знали. Думали навіть, що нас зразу після 
цього заарештують і ми звідти не вийдемо. Це була переконаність, що ми 
звідти не вийдемо, така була думка. І, між іншим, щось там вирішувалося за 
той час, поки йшов фільм. Бо після цього ми сіли й дивилися фільм, але не до 
фільму всім було. У всіх там щось кипіло. А за цей час щось вирішувалося, 
тому що Юрій Іллєнко на «Плеяді» говорив, що він не дивився фільм, він ви
йшов і спостерігав, як в цей час під’їжджали воронки, оточили цей будинок 
люди відповідні. Але, видно, найвищого дозволу не було.

Я думаю, що без Шелеста це не могли робити. А він, видно, не дав сан
кції. По-різному можна на нього дивитися, по-різному оцінювати, але він по 
можливості старався протидіяти арештам, хоча б з тих міркувань, щоб не 
ввійти в історію як людина, при якій були на Україні арешти. Я думаю, що 
він не дав санкції, бо він довго не давав санкції на мій арешт. Ряд інших та
ких перипетій було. Очевидно, він не дав санкції, і вони так розчинилися в 
ночі тій.

Але в усякому разі всі ви були зафіксовані, це безперечно.
Навіть ті, що встали.

Більше того... Я не знав, все це було шито-крито. Але вже коли арешту
вали і в сімдесят другому році, через сім років, то потім, коли допитували і 
пред’являли звинувачення, і Василеві і мені одне із звинувачень —  виступ в 
кінотеатрі, то там показали масу свідчень, допитів. Такий-то те-то свідчив, 
такий-то —  те-то. І з адміністрації театру, і з глядачів. Вони в той же день, чи 
в наступний зразу ж почали збирати матеріал. Так що все робилось так як 
слід. Просто не було доведене до кінця. Я кажу, що ми то знали, що можуть 
всякі наслідки бути, але вибору не було, треба було це робити.
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Для мене ще один такий тяжкий моральний момент був. Я досить бли
зький був з Параджановим. Але я не міг йому сказати про те, що ми хочемо 
зробити, не мав просто права, та й часу, зрештою не було. Це робилося дуже 
так... Я не переживав, я розумів, що ставлю під удар його і зриваю прем’єру, 
свято їхнє затьмарюю. І якась мука внутрішня була цим зумовлена. Але все- 
таки я вирішив, що настільки важливо це зробити, що треба, незважаючи на 
це. Що характерно... Що Параджанов... Я думав, що це удар для нього буде. 
Навпаки. Він був радий і був щасливий, тому що на прем’єрі його фільму та
ка подія сталася. Він ніколи ні словом не тільки не дорікнув, він завжди під
креслював, він завжди про цё згадував, з радістю завжди говорив. І не тільки 
тому, що це був протест проти деспотизму. Він ненавидів деспотизм, і всякий 
протест проти нього він вітав, навіть коли це було з якимись жертвами для 
нього пов’язано. Отаке в нього було святе до цього ставлення.

Але ж не дивно. Параджанов підписав того знаменитого 
листа ста тридцяти чи ста п 'ятдесяти. Він наполіг на 
тому, щоб його прізвище було першим.

Так. Він перший був у цьому списку. Закінчуючи тему цього вечора, я 
що хочу сказати? От страшний парадокс тієї доби і взагалі тоталітарного сус
пільства. Ми все це робили з метою розголосу, з тим, щоб принаймні хоч Ки
їв знав, що сталося. Ви знаєте, нічого не змінилося! Ніхто не взнав! Ті люди, 
які там були, очевидно, боялися про це говбрити. Я думав, що там було пів
тори тисячі, чи скільки. Це колосальна маса людей була. Я думав, що на дру
гий день весь Київ про це знатиме і говоритиме. Нічого подібного. Як камінь 
в болото. Як води в рот всі набрали. Очевидно, такий паралізуючий страх 
був, що навіть публічні форми протесту, інформації безсилі були. Я багато 
років думав, майже до останнього часу думав, що так воно зовсім безслідно 
минуло. І всі забули: і вороги, і друзі забули. Ніхто ніколи про це не згадував 
і не говорив. Тільки оце зараз останні кілька років, два-три, починають згаду
вати, що таке було. І ті, що розуміють значення цього, вже починають згаду
вати. І навіть ті, хто там випадково опинився.

Мені доводиться чути, «я там був», «я пам’ятаю». Це мусило чверть 
століття пройти, щоб люди почали згадувати, говорити про це.

З іншого боку, це було корисно і для вас усіх, тому що ви, 
напевно, вперше побачили, що є трохи зовсім інишй стан, 
що там глухіше, ніж ви сподівалися. Це все-таки там 
публіка не випадкова була, переважна більшість орієн
тована була на мистецтво, на кіно. Інтелігентна публіка
— і то така реакція.
Після вашої заяви був якийсь тупіт у  залі чи шум, крім 
того, як адміністрація зреагувала?
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Ні. Тільки глушили і тільки директор там кидався і ще хтось, а зал заці
пенілий сидів. І незрозуміло, чи з перестрашення, чи з спантеличення, чи що. 
Але якогось протесту... Я, може, не все чув. Я ж в такому стані був, знаєте. Я 
тут на сцені стояв, зал там. І мене глушили. Кажуть, що дехто кричав, що це 
провокація. Отаке було. Але в основному зал заціпеніло дивився. А ті, хто 
розумів і, відповідно, теж протестував, ті встали.

Тепер перескочимо наперед, тому що ця поезія стала 
якоюсь такою увертюрою тих подій, які сталися сімде
сят другого року в січні місяці. Ви були заарештовані 
тіши ж самими днями, коли був заарештований Василь 
Стус і ще десятки інших по Україні. Трошки про ці події 
розкажіть.

Я був заарештований, власне, абсолютно випадково, це просто дивови
жний збіг обставин, я не знаю, чи це доля, фатум, чи це так тонко, хитро було 
розраховано.

Якось я кілька днів підряд збирався зайти до Івана Світличного. Так ви
йшло, що давно в нього не був. Обіцяв зайти, про щось ми мали поговорити. 
Я день не зайшов, другий, третій... Протягом майже двох тижнів не міг зайти. 
І все телефоную йому, кажу, я завтра зайду. Сьогодні не можу, зайду завтра. 
Не зайшов. А потім, так якось сталося, зовсім випадково. Причому я завжди 
телефонував спершу, щоб взнати, чи дома чи ні.

А то якось вийшло, що я працював тоді в видавництві «Дніпро» і якась 
у нас екскурсія була на комбінат друку «Україна». Там ми дивилися цех ко
льорового друку і раніше з роботи ми верталися. І якраз автобус цей сімдесят 
перший іде повз Іванову квартиру на Уманській. І я думаю, дай зайду. Бо 
хтозна коли така нагода буде, щоб так близько був. Навіть не зателефонував 
до нього, так прямо пішов. Я натискую гудзик дзвінка. Відчиняються двері, 
якийсь здоровило виходить. Я нічого не зрозумів, якийсь, думаю, родич, чи 
що. І так люб’язно просить «Заходьте!». Я заходжу і бачу картину, все отак 
перерито... Слідчі там, поняті, ще хтозна хто... Словом, тоді вже я все зрозу
мів.

А вони ж будували цілу концепцію навколо цього, що якийсь це 
зв’язок... А це абсолютно випадково я зайшов. І в мене в портфелі була мас 
всякого самвидаву. Це ж треба так? Причому цей самвидав, який в мене, ма
буть, півроку вже лежав, бо, знаєте, не було коли... Ну, прочитав щось, мусів 
комусь віддати, не було коли піти... Так воно лежало в мене засмальцьоване. 
Бо людина не тільки самвидавом займається, були інші клопоти і справи, ін
ша робота. І то все так лежало, я про нього й забув.

Боже, яка це радість була! Яка знахідка! І зразу ж концепція в них. Дуже 
лВГко стрункі концепції будуються. «Ага, це, значить, Дзюба заніс Світлич- 
ному, Світличний мав передати цьому закордонному резиденту, Добошові,
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навколо якого все це... Це чиста провокація була, цей Добош, все це спеціа
льно було зроблено, опрацьовано, де він мав поїхати, з ким побачитись, кого 
треба було взяти. Зразу була побудована ця концепція. І це дуже страшно 
ускладнило моє становище. Але, видно, санкції на мій арешт не було, і, вид
но, мене не мали на увазі брати, принаймні за першим заходом. Тому що я 
пробув ніч там, у Світличного, під час обшуку. Потім нас разом, тільки в різ
них машинах, повезли в КДБ. Мені здається, цілий день мене там тримали і 
вже ввечері чи в обід мене привезли додому машиною, на квартиру. А вдома 
нічого не знали, вдома страшно переживали, де пропав. Вже скрізь розшуку
вали, в міліцію, і всіх знайомих, і в мене повно вже сиділо знайомих, які зі
йшлися додому і думали, що таке, бо ще ніхто не знав про ці арешти. Цих 
людей теж затримали, теж потім допитували.

Два місяці мене ще не арештовували, але щодня з раннього ранку до пі
зньої ночі на допиті тримали. Возили. Приїжджала машина, забирали і допи
тували там. Абсолютно безглузді допити були. Але що безглуздіші, то вони 
більш виснажливі.

А їх заарештували зразу. Що до Василя, то я сказав би, що це найбезне- 
винніша жертва, але так говорити не можна, бо всі безневинні. Але проти 
нього взагалі ніяких матеріалів не було. Настільки не було, що навіть тоді, за 
тодішньої обстановки, і то йому висунули всього лиш сто третю статтю. Не 
ту шістдесят другу чи яку, я вже їх позабував, не антирадянська діяльність, а 
наклеп. Сто третя стаття —  це до трьох років. Крім цих віршів, крім оцього 
листа до Спілки письменників, по суті нічого нема. Але потім, під час допи
тів, видно, враховували його вдачу, і накручували матеріал. Бо на деякі пи
тання він відповідав запально, гостро. І це йому на .карб теж ставилося. Потім 
ще щось збирали, збирали проти нього і, зрештою, перекваліфікували на 
шістдесят другу статтю.

Іване Михайловичу, вас особисто у  його справі питали 
щось?

Ні. Тільки один раз мене викликали як свідка у зв ’язку з тим, що в нього 
був знайдений «Інтернаціоналізм чи русифікація», а в мене були його вірші. 
Машинописна збірка віршів з його написом. А викликали на допит мене чо
му? Розумієте, ми страшно недосвідчені в цих юридичних справах були, аб
солютно безграмотні. Я опинився в такій ситуації. Книжка, написано його 
рукою дарчий напис мені.

—  Хто вам дав?
—  Автор.
Розумієте, напис, його підпис. Я не уявляв, що можна це заперечувати. 

Виявляється, можна було заперечувати. Можна було заперечувати і все. Я 
цього не знав. Я просто сказав «автор» і все.
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Тим паче що вірші. Як говорив Гендерлін, улюблений Василів поет: 
«поезія —  найневинніше заняття». І нічого там абсолютно не було. Тому я не 
бачив ніякої небезпеки, ніякої кривди ні для кого. Я так і відповів.

—  Хто дав вам цю книжку?
—  Судячи з дарчого напису, автор.
І цього було досить, щоб потім як свідка на суд викликати. На Василів 

суд. Я не був причетний до розгляду цієї справи, але на суд мене викликали. 
Суд закритий був. Тільки Василь і тільки адвокат сидів. Власне, про це мене 
спитали і більш нічого. З Василем обмінялися поглядами, дивилися один на 
одного, намагалися підбадьорити один одного. Я дуже вдячний адвокатові 
Василевому. У нього старший такий чоловік, інтелігентний, видно, із старої 
когорти адвокатів. Він добре вів справу. Він мені допоміг в цій ситуації. Вла
сне, було одне це запитання тільки. їм нічого більше не треба було від мене. 
Вони навпаки, не хотіли мені давати щось говорити, бо знали, що я в захист 
Василя щось буду говорити. Бо коли по моїй справі мене допитували, то при 
кожній нагоді я Івана Світличного, Сверстюка, Василя старався якось захи
щати. І постійне звинувачення мені було, що «ви не ставайте в позу адвоката, 
нема чого захищати».

Тому вони мене не дуже викликали на розмову, оце тільки спитали. А 
адвокат цей дав добру нагоду мені монолог виголосити в захист Василя. Ро
зумне таке питання поставив:

—  Ви лист обвинуваченого до Спілки письменників знаєте?
—  Знаю.
—  Читали?
—  Читав.
—  Що ви можете сказати з цього приводу?
Я почав говорити, що цей лист тільки ще раз показує благородство Ва

силеве, що він не про себе думав, а про своїх товаришів. Думав про це моло
де покоління, за них вболівав. Болем за них продиктований цей лист. І це 
тільки на його користь свідчить. Такий приблизно був мій виступ там, на су
ді. Досі пам’ятаю ті прощальні погляди, якими ми з Василем обмінялися.

Коли ви вернулися від Івана Олексійовича Світличного, чи 
обшук тоді робили у  вас зразу?

Так, зразу. Дуже довго. По-моєму, день і ніч. Я вже зараз точно не при
гадую, але дуже довго. Вийшло так, що я дві ночі не спав. Бо я ніч у Світлич
ного на обшуку не спав і на обшуку у своїй квартирі ще потім день і ніч. Був 
страшенно виснажений, голова дуже боліла. Ясно, бо роботи там багато було. 
Маса книжок, маса записів, маса паперів.

З ваших записів багато було вилучено? І так і не повер
нуто досі? Чи все повернули?
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Ви знаєте, майже все повернули... Ну як... Весь самвидав, звичайно, 
пропав. Всі примірники машинописні «Інтернаціоналізм чи русифікація», які 
були, залишилися, не пропали. Книжок частину не повернули, частину пове
рнули.

Незважаючи на те, що вони були в списку, чи вони їх не 
вносили в цей реєстр?

Ні, все вносилися. Все дуже скрупульозно протоколювалося. Але части
ну повернули, частину —  ні. З моїх рукописів, мені здасться, небагато і за
брали, і майже все повернули. Я зараз не все пригадую. Але тут інша річ. В 
мене іншим способом пропалу дуже багато, а саме: хоч це й несподівані аре
шти були, але все-таки відчувалося наближення всього цього. І десь букваль
но за місяць перед цим, чи, може, тижні за два перед цим, не, знаю, але неза
довго, я два великі чемодани і своїх рукописів, і самвидаву, і деякі книжки 
такі я до одного надійного чоловіка одвіз, сховав. Але, коли заарештували, то 
він злякався і попалив то все. Через те все пропало.

Все можна зрозуміти, але коли людина сама палить...
Я думаю, що краще б воно залишилося, краще б воно потрапило в КГБ, 

щось би віддали, щось би зберегли. А так все пропало.
От тобі й «рукописи не горять». Я  б хотів, може, трохи 
не по-порядку... Які були слідчі, які методи були допитів?

Ви знаєте, я тільки в такій загальній формі скажу. По-перше, слідчих 
було кілька. Бригада ціла, мінялися. Але потім, коли я був заарештований, і в 
тюрмі був... Перед цим весь час мінялися слідчі, а потім вже був один голо- , 
вний, який очолював слідчу групу, і була слідча група. Що я скажу?.. Щодо 
мене дуже коректно поводилися. Взагалі треба сказати, що в той час, при
наймні, все це, по можливості, коректно робилося. Дуже скрупульозно буква 
закону дотримувалася. Вся річ у тому, що закон антизаконний. Закон на сто
рожі беззаконня, служив і підпорядкований беззаконню. А так формально все 
абсолютно було законно, все пунктуально, все дуже скрупульозно. Я не можу 
якихось претензій мати до свого головного, так би мовити, слідчого. Інші рі
зні були. 1 в інших людей різні були. В мене претензій немає. Я не знаю, що 
він за людина і не можу судити, в людську душу не ввійдеш. Поводився він 
дуже порядно. В тому сенсі, що не вдавався до обману, не вдавався до шан
тажу, дотримував слово, коли він щось казав, не загрожував, інтелігентно вів 
справу в цьому сенсі. І взагалі поводився як людина. Я не знаю, кажу, що він 
в душі відчував і як він ставився, але поводився так, що інколи можна було по
думати, що він співчував і що він це робить просто тому, що змушений робити.

Але, на жаль, не всі були такі. Не такі були інші. Скажі
мо, я пригадую, як ви, виступаючи на вечорі Івана Світ
личного у  квітні минулого року, згадувапи саме його?
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Так, слідчого. Мені здається, і Василеві теж не дуже пощастило зі слід
чим. В мене таке враження. Я не можу категорично говорити, бо я не був на 
допитах Василевих, не знаю, як це велося. Але в мене особисто... Я і його слі
дчого мав нагоду бачити. В мене таке враження, що він недоброзичливо до 
нього ставився і міг від себе якось старатися...

Для багатьох вирок йому був, звичайно, шоковим...
Надзвичайно жорстокий. Ніяких підстав для такого не було.

В результаті можна подумати, що це взагалі все було 
спектаклем. Тому що всі вироки були завчасно?..

Безумовно. Все це було, звичайно, заздалегідь...
І в вас теж було таке враження, чи не відчувалося так, 
що все вже готове і що вирок вже є наперед?

Щодо себе мені важко сказати, бо в мене довго все це тривало. І потім 
ще після суду я ще півроку чи кілька місяців там був. Я не знаю. Щодо мене, 
мабуть, взагалі складніше було, тому що мене спершу не збиралися арешто
вувати. Я такий їм був, так би мовити, щасливий подарунок долі. Попала ри
бка, і вони скористалися з нагоди, потім це розкручувалося. А щодо інших, я 
думаю, воно все заздалегідь було.

З іншого боку, у  справах інших, скажімо, у  справі того ж  
Василя Стуса, ваша робота «Інтернаціоналізм чи руси
фікація» іде одним із аргументів звинувачення. Тобто во
на тоді вважалася великою крамолою. Може, кілька слів 
про те, коли вам прийшла на думку ідея цієї великої р о 
боти і як і коли вона писалася?

Я почну з того, що, справді, ця робота фігурувала як звинувачення і ме
ні, і всім іншим підсудним. Але це було зроблено заднім числом, тому, що 
коли відбувалися арешти, то це не стояло у звинуваченні і в санкції на арешт. 
І не могло стояти з тієї простої причини, що та річ ще не була оголошена ан- 
тирадянською. Спершу треба було кваліфікувати як антирадянську, а потім 
уже висувати звинувачення іншим. І це було зроблено вже після мого ареш
ту, коли там була експертиза так звана за підписами кількох видатних людей, 
представників різних наук і мистецтв.

Там було чоловік шість, наскільки я пригадую?
Вісім експертів. Я не називаю цих людей. Я до них не маю абсолютно 

ніяких претензій, ніякого зла. Потрібні були якісь підписи. Не були б ці під
писи, то інші були б. Я то все забув, то не потрібно...

Отака кваліфікація потрібна була і для того, щоб мене судити і щоб ін
шим пред’явити це звинувачення. І після цього воно вже було. На другому 
етапі, очевидно, слідства було висунене.
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А щодо самої роботи... Це дивно, що вона була оголошена антирадянсь- 
кою через сім років. Зворотна дія закону. Як можна було кого-небудь судити 
через сім років, оголосивши, що то антирадянська річ?! Ніби людина в шіст
десят п’ятому чи в шістдесят шостому році, читаючи чи даючи комусь, могла 
знати, що це буде колись оголошене антирадянським.

Ну, а як це писалося, чому і за яки^ обставин... Це під впливом отих 
арештів шістдесят п’ятого року, з приводу яких ми виступали в кінотеатрі 
«Україна». Треба було якось ще зреагувати, якось вагоміше. На цей час жанр 
колективних листів-протестів почав трохи якось баналізуватися. Було багато 
цих листів, воно почало вигасати вже. По-перше, переслідували людей за ці 
листи, і виходило, що вони мають протилежний ефект. Користі від них мало, 
а люди страждають. Це перше. І по-друге, просто вже певна втома, так би 
мовити. Скільки можна. Перший лист —  це сильно було. Другий, третій, чет
вертий. А вже п’ятий, десятий, одинадцятий... Воно вже втрачає свою і гост
роту, і вагу. Якось треба було інакше зреагувати. Я вирішив, що це нагода 
поговорити про всю проблему, тим паче, що було багато стимулів до цього. Я 
якось уже раніше задумувався над тим, що треба якось роз’яснити цим лю
дям, які не розуміють цього. У мене був один із таких суб’єктивних стимулів. 
Я сам вийшов із російськомовного середовища. Я знав настрої цих людей. І в 
мене багато залишалося давніх знайомих і друзів, які пам’ятають мене як ро
сійськомовного. І з подивом, непорозумінням дивилися, що я став іншим. І 
кожен з них допитувався, що з тобою сталося, що це за метаморфоза. Одно
му, другому пояснюєш. Але всім не поясниш, по-перше. А, по-друге, прина
гідні пояснення в розмові —  це не те. І от я відчував цю проблему, що тим, 
хто не розуміє цього, треба пояснювати. Та й ширше взагалі... Я бачив велике 
коло людей русифікованої інтелігенції, росіяни і таке інше, які не сприйма
ють національної проблеми, не бачать, в чому тут суть: «А в чем вы видите 
ущемление языка? Вам же никто не запрещает говорить по-украински. Где 
вы видите преследование?». Треба було пояснити, в чому тут справа. Що 
справа не в тому, що хтось повинен з палкою стояти і бити по голові, коли 
людина говорить по-українському. Справа в тому, що створені умови, які 
змушують людей відмовлятися, переходити на російську мову замість украї
нської. І взагалі, що все це вписується у велику політичну стратегію і в істо
рію політичну. Оце перше було, перший мотив і перше завдання.

Друге завдання. Хотілося сказати керівництву, що вони взагалі погибе
льну справу роблять, для самих себе погибельну, для ідеї комунізму, ідеї со
ціалізму. Що вони клянуться Леніним, клянуться марксизмом, а роблять про
тилежні речі. Говорять про рівноправність, інтернаціоналізм, а під викладом 
інтернаціоналізму зовсім інше твориться.

Саме тому така густа там аргументація Леніним?..
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Так. 1 тут ще треба сказати, що саме в цей час, працюючи над націона
льною тематикою, я випадково, може, не зовсім випадково, натрапив на ма
теріали XII з ’їзду ВКП(б). Я знайомився з партійними матеріалами і прочитав 
це. І це мене буквально потрясло, тому що там були надзвичайно гострі ви
ступи з національного питання. І все надзвичайно актуально. І мені здавало
ся, що воно проливає дуже яскраве світло на те, що у нас діється і що нічого 
мудрого дуже не треба, а треба тільки звернутися до того, до тієї політики, 
яка тоді пропонувалася.

Це буде вихід із цього тупика. Оце був другий адресат. Перший адресат
—  це російська і російськомовна інтелігенція, яка не приймала і не розуміла 
національної проблеми, не бачила, що за цим стоїть, чи не хотіла бачити. А 
другий адресат —  це офіціоз, намагання переконати його в тому, що в його ж 
інтересах відмовитися від цієї фальшивої народозгубної, народовбивчої полі
тики і вернутися, так собі я це уявляв, вернутися до політики розвитку націо
нальностей, національних культур і до справжнього інтернаціоналізму, тобто 
до рівноправного співжиття народів, а не до русифікації, не до гноблення і не 
до нівеляції і нищення народів. Це другий адресат. І третій адресат —  це була 
наша українська патріотична публіка, і молодь зокрема, увесь оцей рух. І тут 
певний елемент навіть полеміки в мене був. В цей час така неясність була, не 
було чіткої позиції, чіткої концепції. Різні люди по-різному думали, як це по
яснити і де шукати вихід. І мені хотілося щось запропонувати, яким шляхом 
ми маємо йти, за які принципи стояти, в яких формах боротися за відроджен
ня української культури і України. Мені здавалося, що якийсь інший шлях 
буде помилковий, якщо ставати на шлях якоїсь такої ворожнечі чи на шлях 
якогось такого войовничого націоналізму. Мені здавалося, що нам досить до
битися легальним шляхом того, що нам обіцяно всіма конституціями, всіма 
програмами, всіма деклараціями. Що обіцяється, але у нас, по суті, відібрано, 
і що не здійснюється, а нам треба просто цього добиватися легально. І тому я 
пропонував, що треба вернутися до того, що мені тоді уявлялося як ленінська 
національна політика. І справді, принаймні на той час, повернення, цих 
принципів, які покладені, скажімо, в останніх працях Леніна, то воно тоді б 
багато що врятувало і відкрило б зовсім інші перспективи.

Воно і тоді, і зараз є аргументом. Тільки ми зараз вже 
знаємо багато інших документів, що зв 'язано з Леніним і 
з соціалізмом, і можемо вже з цим контекстом зістав
ляти.

Багато іншого знаємо і можемо по-іншому оцінювати. Хоч я скажу... Я 
тут так дивлюся, що Ленін... Мені здається, не можна зовсім перекреслювати 
і викреслювати це. Ленін і не тільки тоді щитом був якимсь, а і зараз якісь ар
гументи він дає. Тут просто треба виходити з того, мені здається, що він теж 
розвивався, якісь пережив етапи. І в оцього пізнього Леніна, так само, як у
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раннього Маркса, є дуже багато такого, що актуальне сьогодні і що просто 
вічне значення має. Теорія відчуження, його гуманістичні ідеї того часу прос
то вічне загальнолюдське значення мають. Інша річ —  уже пізніша еволюція, 
диктатура пролетаріату і таке інше...

Дивовижно, як людина може мати внутрішнє якесь бі
льмо.

А от у Леніна —  навпаки еволюція. Якраз пізній Ленін прийшов до ба
гатьох речей. І мені здається, це щиро. Хоч у нього все було підпорядковане 
боротьбі за завоювання влади і за утримання влади. Тому в нього було багато 
такого, що ні за якою мораллю не узгоджується.

Вихідна теза вже не моральна, тому що. все, що допомагає революції, 
тобто що допомагає нашим партійним діям, це те моральне все, все це можна, 
все це дозволяється. Це страшна, звичайно, тема, але і в цей період він багато 
нещирих кроків робив. До речі, цікавий момент. Після написання «Інтернаці
оналізму чи русифікації» мене всіляко на різних етапах обробляли. На «ко- 
вьор» викликали, і всяке таке інше... І в КГБ були розмови, і в ЦК. Це до аре
шту, зразу після написання. Від мене вимагали, щоб я відмовився, і всяке 
таке інше... Одна з цих розмов відбулася з Назаренком, колишнім секретарем 
ЦК. В той момент він був директором інституту історії партії. Він весь час 
підкреслював, що він за дорученням Шелеста говорить зі мною. І один з його 
аргументів був... Логіка така була... не логіка, а побудова розмови. Коли я 
звертав на конкретні речі, становище шкіл, становище преси, таке інше, да
вайте про це поговоримо. Що воно діється. А він казав, не будемо про це го
ворить, партія все це знає, партія бачить і партія все, що треба, робить. Не 
треба партії підказувати. І він весь чає звертав на теоретизування. Він вважав 
себе великим теоретиком. І в один із моментів він так загадково відсуває шу
хляду і каже, що ви кажете, як Ленін ставився до боротьбистів, як підтриму
вав боротьбистів, цитуєте. А я вам інше процитую. І, не показуючи що, з шу
хляди цитує якісь неопубліковані документи прямо протилежного змісту. Що 
в той самий день, коли він то написав, то таємний циркуляр був такий, цитує. 
Це на мене страшне враження справило. Він мене переконав, але якою ціною 
переконав!

Так от я вертаюсь до цього, що справді такий період у Леніна був. Але я 
чогось вірю, що останній період, коли він побачив, до чого все це привело, і 
не тільки в національній політиці, а він побачив і в економіці, і в соціальних 
відношеннях, і в структурі влади, і в моральності цієї верхівки партійної, і в 
тому числі і в національних питаннях, то, мені здається, останні його доку
менти, оцей крик розпачу, це абсолютно щиро, чесно. Побачив, перед якою 
ямою опинилися і що треба все це абсолютно міняти. 1 оті слова його, що 
«менять всю нашу точку зрения на социализм», —  це дуже щось глибоке бу
ло. Це підсумок.
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Чи були у  вас розмови з Василем Стусом про Леніна, ле
нінізм, соціалізм...? Він десь в такому тоні і плані думав, 
як і ви?

Якихось спеціальних не було розмов. Але я думаю, він абсолютно так 
же в той час думав, тому що ніколи ні найменшого якогось чи сумніву, чи 
поправки, чи якогось зауваження з приводу... не було. І наскільки я прига
дую, все його мислення теж в такому дусі. Це ж не тільки для мене характер
но було. Це все покоління, більшість за винятком кількох людей, які вже по
чали це переглядати. Або які ніколи, це інша, річ, ніколи не брали це близько 
до серця, не переймалися ні Леніним, ні марксизмом-ленінізмом, як дехто із 
Західної України. Наш цей гурт, він в основному весь так мислив, тим паче, 
що тоді й розвиток ідейний суспільства ще на такому рівні був. Ми ще не 
дійшли до нинішнього заперечення, та й не потребувало його суспільство. 
Для розмови про ті проблеми, які тоді стояли, цього тоді ще не треба було. 
Вистачило такої, так би мовити, ревізії, повернення, відкидання сталінізму і 
повернення до найбільш чистих ідей.

Якщо врахувати, що це були покоління, які виросли в рам
ках режиму, системи, виплекані нею...

Це було тоді нормально. Потім на пізнішому етапі почалося вже.
Були б якісь джерела, чи опонентські якісь тексти, якби 
вони були у  вільному доступі, тоді б це могло виникнути і 
раніше. А так це цілком закономірно, що такий рух про
ходив під знаком «ленінського ренесансу», як його назвав 
Федір Бурлацький нещодавно в «Літературній газеті».

І це не тільки, між іншим, у нас на Україні, це і в Союзному масштабі 
було. Це і в країнах Східної Європи так само було. У всьому комуністичному 
світі.

Є ще один нюанс, про який ми забуваємо. Я  тільки завдя
ки Мамардашвілі це якось зрозумів, коли він, аналізуючи 
шлях Сахарова, сказав, що це є реальний шлях. Тобто це 
не компроміс, а шлях, який змушує владу працювати в 
такому напрямку, в якому це потрібно для гуманізму.

Так. Бо пряма конфронтація... Якщо вже про це говорити, то мені зда
сться, не враховують багато такої речі, що наша влада, чи, принаймні, та вла
да, що була досі... бо сьогодні вона все-таки змінилася трохи, і можливості її 
змінилися, і моральна суть трохи змінилася з приходом Горбачова. Але якщо 
говорити про класичну нашу владу, то це та влада, яку не можна намагатися 
притиснути до стінки. Чому? Тому що вона швидше знищить людство, ніж 
відмовиться добровільно від самої себе. 1 намагатись притиснути її до стінки, 
поставити в безвихідь —  це тільки додавати їй якоїсь безумної шаленої сили,
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і вона тоді швидше всіх до стінки притисне, ніж її притиснуть. А розмова ін
ша, з намаганням порозумітися, з намаганням якоїсь, поступовості, якихось 
компромісів навіть тоді мала певні шанси. І це, видно, західні політики добре 
розуміли і розуміють, тому що спроби такої прямої конфронтації тільки під
силювали б рішучість цього режиму. А коли політика змінювалась в якісь 
інші форми із намаганням зблизитися, порозумітися з урахуванням того, як 
до цього режиму треба підходити, це давало певні наслідки.

Я не говорю, що в нас у внутрішньому житті по-іншому стоїть. Але все- 
таки треба мати на увазі, що спроба загнати в глухий кут дасть тільки проти
лежний ефект.

Інша річ, коли ми говоримо про якісь особисті виміри. 
Скажімо, ви говорите про постать Стуса і про його 
безкомпромісність. І тут є ті виміри яких багато людей 
не розуміють. Це обсяг самостояння. Це взагалі позиція 
самостояння. Це не є протистояння. Це стає протисто
янням тільки тоді, коли...

Коли нав’язують певні обставини. Це зовсім інша річ. Це не сфера прак
тичної політики, практичної політичної дії чи поведінки. Це сфера морально
го існування в цьому світі, і там великою мірою все визначається зовнішнім 
тиском. В тому сенсі визначається, що, якби йшлося про нормальне людське 
існування в нормальному людському суспільстві, в цьому не було б потреби і 
воно б не виявлялося так, в такій формі. А коли людину в штучні умови став
лять і в страшні умови, і колосальний нелюдський тиск, то це і відповідні фо
рми спротиву викликає.

У Василя, мені здається, це йшло від людської гідності. Все могло б зо
всім по-іншому скластися, він був би собою, був би, як є, але життя його 
склалося б по-іншому, якби його штучно не заганяли на оце... Він просто же
ртва в цьому відношенні. І я не згоден... Часто висловлюється така думка, яка 
мені з багатьох причин неприємна. Говорять, що якби не це все, якби не ця 
трагічна доля, то ми б не мали такого поета, як Василь Стус. По-перше, мені 
здається, так взагалі негарно ставити питання. Воно десь межує з відчуттям 
втіхи від того, що хтось інший жар тягає, чужими руками жар вигрібає. Це не 
гарно. Це від нашого бажання мати жертви, але щоб хтось той був жертвою, а 
ти гордився українським народом за те, що він здатний на такі жертви, зали
шаючи цей моральний бік осторонь, це і по суті, мені здається, неправильно.

Ми мали б, може, ще більшого поета. Тому що Василь настільки могут
ній інтелект... Це виявлялося в усьому. І він зростав з кожним днем. У нас ба
гато талантів, багато поетичних талантів, але більшість з них ярко спалаху
ють і швидко гаснуть. Перший крок сильний і багатообіцяючий, а потім щось 
його давить, чи побут, чи лінощі, чи горілка, чи безкультур’я.
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І дужо небагато таких, як Драч, як Василь Стус, і ще ряд можна назвати 
людей, які йду ї ї. і йдуть нгору, з кожним днем сходять. Особливо це Василя 
стосується. Він просто належнії, до тих, про яких Ольга Кобилянська гово
рила — хто «різьбить себе». Отой інтелігент, який «різьбить себе». Він що
дня «різьбив себе». І це таке стрімке могутнє зростання було, що ми б мали 
колосального поета, якби він за нормальних умов розвивався. Трошки це ін
ший талант був би, трошки інше конкретне наповнення його поезії було б. 
Але основні мотиви були б ті ж, і отой же трагізм його. Страшний тюремний 
побут і оці випробовування, вони просто конкретний зміст якийсь дали, десь 
до краю довели. Але саме філософське страждання в нього було в поезії і до цьо
го. 1 було б незалежно від цього, тому що це пов’язане з його світопочуванням, з 
його філософією, з якоюсь схильністю до екзистенціального переживання світу.

Ми могутнього поета втратили. Це страшна втрата, це загублений та
лант. Хоч це ніскільки не применшує того, що він дав. Те, що він дав, це теж 
величезний талант. Мені здається, нема у світовій поезії поета, який би ці 
тюремні переживання і страждання з такою силою подав би і на такому рівні. 
І воно десь вже вийшло з оцієї реальності такої прямої. Про якесь абстрагу
вання не можна говорити, але щось настільки загальнолюдське... І, потім, ще 
один мотив, теж, мені здається, рівних йому дуже мало, а може, й немає. Це 
те, як він передав страждання за сином, за дружиною, за матір’ю. Це, по- 
моєму, найстрашніше в його поезії. Я не знаю, чи в когось ще є таке. Це справді... 
Це те.... що людина в тюрмі не за себе мучиться, а за отих найближчих людей, які 
опинилися без неї, яких вона мимоволі нещасним зробила не з своєї вини.

Ви це переживали?
Так, безумовно. Це найважче переживання. І просто я уявляю, яка 

страшна сила волі і духу потрібна, щоб так, як Василь, переживати це і ви
стояти. Всі це переживають тяжко, але так, як Василь це переживав, це видно 
з його поезії, і як він з цим міг справитися...

Але у всякому разі ці два мотиви, принаймні з усього, що я читав, я ніде 
не бачив, щоб з такою силою виражено було ці страждання людини в тюрмі, 
на каторзі, страждання душевні, весь оцей обшир душевних страждань і оце 
переживання долі рідних, долі сина, дружини, матері.

Іване Михайловичу, десь, може, на останок: як вам ба
читься поезія Стуса в контексті української літератури 
і світової зараз? Ви людина з великим обширом загально- 
мистецьким, зокрема літературним, можете порівняти.

Бачите, щоб ґрунтовно і переконливо про це говорити, ще, мабуть, ціле 
дослідження треба писати. Я просто скажу, що в українській поезії це, зви
чайно, явище, яке не має аналогії. І за силою образу України тут він від Шев
ченка іде і тут він співмірний з Шевченком, хоч переживання трохи інакше, і 
наповнення інакше. 1 в чомусь, навіть, я не скажу, що полемічне, а просто на
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стільки інше, наскільки наша епоха інша, відрізняється від тієї епохи. Там 
якась полеміка є, але неспеціальна, просто самою фактурою переживань. І 
патріотизм його зовсім новий для української поезії. В усякому разі в сучас
ній українській поезії це зовсім відмінне, принципово нове явище. Не патети
чний патріотизм, не риторичний («риторичний» я не в негативному значенні 
вживаю, а в прямому значенні), і це не такий суто чуттєвий патріотизм, емо
ціональний, що в ньому багато і емоціонального і чуттєвого. Щось в цьому і 
не тільки історіософське, щось трансцендентальне, пов’язане з оцим екзисте
нціальним переживанням буття, з трагедіями буття. І абсолютно протистоїть 
він всякій позі, всякій крикливості, всяким ілюзіям. Дуже болісний, дуже че
сний, і позбавлений всього того, що не стосується самої природи цього по
чуття.

Якщо говорити на тлі світової поезії, то це треба, очевидно, докладніше 
ще вивчати. Але, в усякому разі, він десь, з одного боку, з екзистенціалістсь- 
кою поезією перегукується, а з іншого —  з романтичною поезією, але філо
софсько-романтичною. Не з емоційно-романтичною. Той же Гендерлін поча
сти, скажімо, з Джакомо Леопарді, з італійським поетом великим. І оце поєд
нання переживання батьківщини, переживання долі своїх рідних, переживан
ня своєї самоти, переживання якоїсь такої принципової трагічності життя, все 
це десь воно, сплавлене разом, і ріднить його з оцими поетами.

Чи є  він якимось типом новим серед поетичних поста
тей України? Новим для української поезії? Чи він якоюсь 
мірою традиційний, тільки що наповнений новим зміс
том, змістом нового часу?

Про нього кажуть часом, що він традиційний. Мовляв, за формою. Я на 
заході навіть чув серед українських літературознавців такі міркування, що, 
мовляв, Ігор Калинець —  поет формально набагато цікавіший, ніж Василь 
Стус, бо це якесь нове сучасне мислення. А Стус, мовляв, традиційний, тіль
ки що його поезія забезпечена таким глибоким змістом і забезпечена справж
ністю авторської долі і переживання, і цим вона, мовляв, високо стоїть.

Це якесь вузьке розуміння форми, чи якесь поверхневе?..
Я абсолютно не згоден. Якраз Василь Стус за формою надзвичайно но

ваторський, надзвичайно сучасний поет. Просто що в нього немає такого ба
рокового нанизування, скажімо, метафоричності, немає якоїсь спеціальної 
формальної гри на дисонансах смислових і таке інше. Але в нього дуже на
пружене образне мислення і дуже глибоке поєднання такого вольового, інте
лектуального начала і багатої підсвідомості. І оцим він, власне, і сучасний, і 
новаторський, і важливий для української поезії. Якщо шукати, від кого він 
би міг в українській поезії йти, що є спільного, то я не думаю, що є прямі.., 
крім Шевченка, з яким у нього, звичайно, багато спільного, може, якесь вольове,
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інтелектуальне начало у Євгена Маланюка. Але душевний лад весь зовсім інак
ший, і настроєність душевна, і емоційність зовсім інша, і трагізм інакший.

А скажімо, Стус і Грабовський? Не спадали вам на думку 
не те що аналогії, а ... ?

Ні, я думаю, що тут тільки в долі схожість. В долі і в цих переживаннях, 
які з цим пов’язані. А матерія поетична у Василя Стуса зовсім інша, набагато 
складніша, набагато насиченіша. Хоч воно, може, й гріх так порівнювати 
класика з нашим сучасником. Але Стус набагато насиченіший, набагато гус
тіший за письмом, набагато трагічніший, ніж багато хто із класиків, наших 
поетів. Це їх абсолютно не принижує. Взагалі такі кількісні мірки не прийня
тні в поезії. Просто поезія стала іншою. Порівняно з гарною сучасною поезі
єю поезія класична інколи здається римованою прозою, хоч це несправедли
во, звичайно, так не можна говорити, але таке відчуття інколи буває. Інша мі
ра метафоричності, інша міра насиченості, інша естетика. Хоч тут, крім цьо
го, й інші критерії повинні бути. Крім того, це тільки один з можливих кри
теріїв. Міра згармонізованості, міра, скажімо, вичерпаності якоїсь теми, ідеї 
чи образу, міра доцільності. Тому що в сучасній поезії теж буває таке, що 
страшне енергійне нагромадження образів, метафор, думок, а кінцевий ефект 
неспівмірний з цим. А скажімо, якась спокійна, врівноважена, гармонійна 
класична поезія може в цілому дати глибше переживання, бо то все тільки 
засоби, які повинні до якогось ефекту, до якоїсь мети привести.

Ви довгий час його особисто знали. Для вас особисто, для 
вашого життя він якесь значення мав?

Він тоді існував для мене як якесь таке зобов’язуюче і мобілізуюче на
чало, як якийсь такий приклад, якому дуже важко слідувати. І, загалом, не 
обов’язково слідувати. Він ніколи не вимагав, щоб хтось робив так, як він, і 
ніколи претензій ніяких ні до кого не пред’являв. Він був максималістом, на 
відміну від більшості максималістів, які максималісти в претензіях до інших, 
а не до себе. Він навпаки, був дуже вимогливий і суворий до себе, а до людей 
нормально ставився. Максималізму в претензіях до інших людей у нього не 
було, а тільки до себе, але в оцьому, в мірі вимог до себе, він настільки був 
суворим і нещадним, що це мимоволі якісь певні гризоти викликало, думаю, 
у всіх, і у мене також. Ну і зараз він в основному викликав серед багатьох ін
ших почуттів почуття докору самому собі. Просто безвідносно до особистих 
стосунків, просто як якась така мірка недосяжна.

І останнє. Мені, звичайно, може, й не варто було цього робити, 
але я просто мушу спитати, бо це все одно виникло б будь-коли. 
Можете не відповідати, якщо воно видасться вам некорект
ним. Я  маю на увазі лист, який був написаний ніш до вас. Я  
знаю, що він дуже не хотів, щоб цей лист взагалі розповсюджу
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вався. І те, що його опублікували, була дуже некоректна публі- 
кація. Але лист написаний, текст цей є.

Я скажу, я дуже довго не знав про існування цього листа. Я вперше про
читав його, по-моєму, минулого року, коли був у Канаді. Що я можу сказати. 
Це, по-перше, плід непорозуміння. Чому непорозуміння? Тому що він відпо
відав на ту мою публікацію, яка не йому була адресована, і не його друзям, і 
не тим, хто сидів в таборі. Десь після мого визволення, після того, як мене 
відпустили, я, скажемо прямо, на вимоги, чи на пропозиції відповідні я напи
сав такий лист, в якому, проте, і деякі свої справжні почуття висловив і дум
ки. Розумієте, там була така думка, що зрештою, я маю право сам своєю до
лею розпоряджатися, як і кожен. В мене є свої погляди, я буду ними керува
тися, а не тими, які мені хтось хоче нав’язати, чи хтось вважав, що я повинен 
так поводитися, а так  ні. Це було, по суті, продовження давньої полеміки, то
му що коли вийшов «Інтернаціоналізм чи русифікація», ця річ була по- 
різному різними людьми сприйнята. Вона всіма українськими патріотами «на 
ура» була сприйнята, але всі вкладали туди кожен свій зміст, всі як хто хотів, 
часто зовсім не той, який я вкладав.

Наприклад, дуже поширений був погляд, що хитро зробив Дзюба, він 
все Леніним замаскував, там партійні документи, їхньою зброєю проти них, в 
такому дусі. Ми розуміємо, що він так само, як і ми.., але він правильно зро
бив, що використав Леніна, замаскував все це. Це неправда було, і це мене 
обурювало. По-перше, я ніколи не хитрував, я міг помилятися, я різні етапи 
проходив у своєму житті, але такого не було, щоб я думав одно, а говорив чи 
писав прямо протилежне. Навіть тоді, коли я писав речі, про які зараз жал
кую, і таке бувало, і то тому, що я на той час якось сам себе переконав, пере
конав, що це так має бути, а не так. Але так, щоб я свідомо думав одне, а ін
ше писав, такого ніколи не було і не могло бути.

І були серед апологетів «Інтернаціоналізму чи русифікації» люди, які 
мені просто неприємні, з шовіністичними поглядами, ненависники, які, ска
жімо, все російське чи все європейське ненавиділи. Чогось вони записувалися 
в друзі, в однодумці, вождя з мене робили. Особливо мене дратувало, що з 
мене вождя робили. Ви уявляєте, як це обтяжливо. Я ніколи не хотів ніяким 
діячем бути, ні щось очолювати, не кажучи вже про вождізм. Я начисто цього 
позбавлений, і це мені все протипоказане. Чому я написав «Інтернаціоналізм 
чи русифікацію»? Ніхто ж інший цього не писав. Я дивився на всі речі і ждав, 
ну коли хтось напише, хтось із знаючих людей. Я не вважав себе знаючою і 
компетентною людиною і ждав, що хтось більш підготовлений напише. А ні
хто не писав. Значить, мені довелося, усвідомлюючи свою непідготовленість, 
некомпетентність, сісти і це написати. І високої думки про цю річ я ніколи не 
був, завжди був набагато нижчої думки, ніж інші. Я думав, що напишу і вер
нусь до своїх літературознавчих справ. І ніколи більше з цим не буду мати
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справу. А бачте, вийшло по-іншому. Доля людська формується інакше. Варто 
було це написати, як мене зробили прапором, вождем, і уже ситуація почала 
нав’язувати мені мій образ. Оцю рамку мені створили, і я не смів вийти з цієї 
рамки. Я мусив бути таким, яким певна категорія людей хоче. Причому та ка
тегорія, яка мені неприємна. Ні Василь Стус, ні Євген Сверстюк, ні Іван Сві
тличний, ніхто інший не пред’являли до мене таких претензій, щоб я таким 
був і не смів бути інакшим. Вони розуміли, що це моя справа так само, як і 
їхня справа кожного. А деякі інші люди, досить така чимала маса, хотіли, 
щоб я думав те, що вони, говорив те, що їм подобається. А я зовсім цих по
глядів примітивних не поділяв. І оцей протест у мені наростав, цей конфлікт 
був, і потім він у своєрідній формі вилився після всього цього, і я свою думку 
розвивав: дозвольте мені самому своєю долею розпоряджатися і не слухатися 
тих, хто хоче... І в оцих випадках, може, гострих, не зовсім виправданих про
ти таких безіменних людей, які намагалися мені щось диктувати, щось 
нав’язати, Василь чомусь це... І це цілком природно. Тоді я цього не розумів, 
а тепер розумію, що коли цю газетку підсунули їм в таборі, а її спеціально 
поширювали, щоб розклеїти їх, то ясно, що вони це сприйняли, і Василь 
сприйняв, що це десь на нього... Там прямо є таке звинувачення: що ж ти до 
своїх товаришів так.

А я під час слідства, в усіх свідченнях, скрізь і говорив, і писав, що ні 
Стус, ні Сверстюк ніякими націоналістами не є. Що якщо їх хтось і намагався 
штовхнути на якийсь шлях, то це зовсім інше діло. Що вони до цього не при
четні, то ніколи я цих людей, звичайно, не мав на увазі. Але воно так було 
сприйнято і, мабуть, інакше не могло бути сприйнято.

Мені Дмитро Стус говорив, син, що потім Василь жалкував, що він вза
галі цей лист написав і змінив свій погляд. Але річ не в тому. Як би там не 
було і як би потім Василь до цього не ставився, я вважаю, що те, що він на
писав, він мав право написати. І якби це хтось інший написав чи сказав, я б 
заперечував і якось сприймав би як кривду, як неправду. А Василь і мав пра
во сказати, і від нього все, що він сказав, я приймаю. А від інших би не при
йняв. І ще просто скажу, що я взагалі завжди, не завжди я це показую, але я 
завжди про себе суджу суворіше, ніж інші люди, і самооцінка в мене вимог
ливіша, ніж оцінка моя інших людей, і тому те, що вказав Василь, я абсолют
но приймаю, незалежно від того, що там щось можна було б оспорювати. Але 
то ніякого значення не має. А те почуття, яке він висловив, те, що стояло за 
його текстом, за його словами, оте все, що він вклав у це, то абсолютно прав
да, незалежно від оцінки мене особисто. То щось вище, ніж просто мені адре
сований текст. Власне, останній абзац пояснює, що він не стільки мене хоче 
картати чи щось, він розмовляє зі мною, як із собою розмовляв би.

Ви пережили цей момент, коли символізується особис
тість, людина стає, так би мовити, прапором. Це до
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сить неприємно для особистості, тому що якісь особис
тіші речі цим прапором затуляються. Чи не здається 
вам, що з Василем може це якоюсь мірою відбутися, чи 
вже відбувається?

Так, відбувається. Погано, коли людину роблять прапором. Чому пога
но? Тому що під прапором збираються всі, хто хоче. 1 той, з кого зробили 
прапор, не має влади над цими людьми, він не може відбору ніякого робити, 
не може диктувати. Таким чином, це вже і на нього претендують, і на нього 
накладають владу, хто хоче. І найрізноманітніший зміст вкладають. Кожен 
себе ототожнює зі Стусовою поезією, зі Стусовою ідеєю, не задумуючись над 
тим, чи має він на те право, чи ні. Це одна небезпека. Але треба бачити все 
явище. Звичайно, щось у цьому є й добре, і величезне значення це по-своєму 
має. Це пробуджує людей, це підносить, це багатьох очищає, це мобілізує 
якось. Це дуже важливий чинник взагалі духовного пробудження України.

\
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МИХАИЛО ГОРИНЬ Березень 1991 p. 
Київ

Я  б хотів, щоб Ви трошечки

розказали про себе, тому що перший виступ

Василя Стуса шістдесят п ’ятого року був пов’язаний з 
першою хвилею арештів. А серед заарештованих були і 
Ви. Хотілося б почути передісторію цього арешту.

Після середньої школи, яку закінчив у сорок дев’ятому році, я поступив 
у Львівський університет на відділ логіки і психології. Думав зайнятися нау
ковою роботою, але, коли у п’ятдесят четвертому році закінчував універси
тет, то всезнаючі і всечуючі наші наглядачі-кагебісти знайшли щось там у 
нашій родинній біографії не таке, і мене не допустили до цього. Я поїхав 
працювати у школу, працював учителем, інспектором райвно, директором 
школи. А в шістдесят першому році переїхав до Львова, в надії на те, що
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займуся науковою роботою. Влаштувався в лабораторію психології і фізіоло
гії праці. Це була перша лабораторія на Україні, перша лабораторія в Радян
ському Союзі. То був період пошуків, перебудови економіки, щось таке, що 
зараз відбувається. Хрущов шукав можливостей якимось чином підняти еко
номіку. Такі лабораторії, як лабораторія психології і фізіології праці, вже бу
ли в країнах народної демократії, а в Радянському Союзі не було. Я приїхав 
туди працювати і одночасно з цим дуже близько зійшовся з наддніпрянцями. 
Я приїхав у Львів в березні 1961 року, а через кілька місяців з Наддніпрян
щини приїхала група молодих поетів і критиків. Серед них був Драч, Вінгра- 
новський, літературний критик Іван Дзюба, Іван Світличний, а потім приєд
нався до них ще й Дмитро Павличко. Із Дзюбою я був знайомий заочно, я по
силав у «Вітчизну» статтю. У п’ятдесят дев’ятому році я друкував там стат
тю. Він тоді став тільки заввідділом критики журналу «Вітчизна». Ми з ним 
дуже радо зустрілися. Поети Драч і Вінграновський виступили зі своїми вір
шами. Це були молоді хлопці, по двадцять п ’ять років, повні енергії, великих 
задумів і надій на те, що оновлюється життя української нації. Були живі ви
ступи у Спілці письменників. У Львівському університеті на одному з них я 
виступив. Вірші свої читав Драч. Пригадую, в нього є такий вірш, який ніде 
не друкувався.

Куди ми йдем, яка нас віра 
жене на кам’яні вітри?
Якого виґвалтуєм звіра,
Щ об з ним загинуть до пори?

Атомні цвяхи, мудрі бляхи 
І філософські манівці 
І сита морда костомахи 
З кривавим прапором в руці.

Оце мене настільки вразило, що я не міг сидіти спокійно. Ніколи не 
вважав себе літературознавцем, але вирішив виступити. І коли я йшов до 
трибуни, я почув репліку, яку кинув Шмегельський. Був такий поет-комуніст, 
який писав по кілька віршів на рік. Я чую: «Та то мухи-одноденки». І я тоді 
почав з того, що тут говорять, що це мухи-одноденки, а ми думаємо, що це 
новий спалах українського національного відродження, якому не буде кінця. 
Мабуть, Шмегельський був ближчий до істини, бо через кілька років отой 
новий золотий засів в українському мистецтві почали косити. Коли підросте 
травичка, як сказав один кагебіст, то ми її скосимо. Травичка підросла, і в 
шістдесят п ’ятому році почали її косити.

Після того наше життя пішло зовсім іншим руслом. Я постійно роздво
ювався між наукою і громадською діяльністю. Ми організували Клуб творчої 
молоді у Львові. Почали такі клуби організовуватись по всій Україні. Ми ор
ганізовували дискусії, розмножували вірші. Думали про те, що добре було б
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якусь громадську організацію створити. Вже десь у шістдесят четвертому ро
ці були в нас такі намітки, тези: «Шляхи і завдання Українського визвольного 
руху», які пізніше лягли на стіл наших слідчих, які багато причинили нам 
клопотів, коли доводилось пояснювати, чому ми такими речами займаємось. 
Я  вам скажу, що тоді ми зайняли таку позицію, що ми є радянські люди і що 
ми не хотіли виступати проти радянської влади. Позиція була абсолютно не
зручна, бо постійно доводилося доказувати, що ти не є ти. Достатньо було 
помилок під час того слідства. Але відбувся суд у шістдесят шостому році, і 
нас засудили. Терміни були порівняно невеликі, оскільки начальником КГБ 
був такий генерал-полковник Нікітченко, досить ліберальна людина. Найбі
льший термін був шість років, їх отримали двоє: я і Михайло Масютко, ху
дожник із Феодосії. Інші всі отримали менші терміни. Панас Заливаха — 
п’ять років, Валентин Мороз—  чотири роки, мій брат —  три роки, Михайло 
Осадчий—  два роки. Навіть були жіночки, які отримали по одному рокові.

Слідство велося у  Львові, і ви перебували там у  слідчому 
ізоляторі?

Слідство було у Львові, і ми там перебували у слідчому ізоляторі.
Які методи були у  слідства?

Я вам скажу, що, власне, не було якихось грубих способів. Був ніби ви
падок із Осадчим. До інших я би не сказав, що були застосовані фізичні засо
би. Але були психологічні засоби. Це намагання показати безперспектив
ність, що ви молоді, здібні, а підете в тюрму, все пропаде і так дальше. Пси
хологічна обробка йшла. Повна ізоляція і психологічна обробка теж діяла 
відповідним чином.

Чи намагалися вас схиляти до якихось покаянних листів, 
як то пізніше робилося?

Так, такі спроби постійно були. Це був один із таких способів, який 
культивувався аж до останніх днів до вісімдесят сьомого року включно. І ко
жен рік, коли ми сиділи в таборі, приїжджали до нас люди, які постійно нам 
говорили: напишіть заяву і підете додому.

В той час я дізнався, що є молодий поет Василь Стус, що цікаві пише 
вірші. Але більше я нічого не знав. З таким знанням про Стуса я поїхав в та
бір, і вже в таборі я дізнався, про те, що Василь Стус виступив на вечорі на 
прем’єрі «Тіней забутих предків» з дуже різким виступом. І тоді про Стуса 
вже пішла мова у наших концтаборах.

Я  спочатку попав у Мордовію, але в Мордовії довго не був. Моє життя 
пішло якось так, що з тих дванадцяти років ув’язнення, які я просидів в табо
рі, у бараку пробув десь півтора року. А то весь час мені довелося сидіти в 
камері. Я побув кілька місяців, у листопаді нас посадили в так званий БУР — 
барак посиленого режиму (то була така внутрішня тюрма в таборі) —  за те, 
що ми організовували зустрічі з різними в ’язнями й розповідали, що діється в
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Україні. Я побув у тому бараку півроку, вийшов з того бараку, побув на волі 
два місяці. Засудили мене на три року тюрми і відправили у Володимирську 
тюрму за те, що я організовував нестійкі елементи, утворював націоналістич
ні групи у таборах. Після повернення із тюрми мені залишилось всього один 
рік, і я повернувся на свободу.

Я вам хочу сказати, що я не вмію малювати перебування в концтаборі 
чорними фарбами. Я належу до тих людей, яким перебування в концтаборах 
скрашували надзвичайно цікаві зустрічі з дуже цікавими людьми. І тому я не 
люблю, коли хтось плаче, коли хтось драматизує. Бо я вважаю, що там йшло 
таке ж життя, як тут. Можливо, в духовному відношенні набагато інтенсив
ніше. Була більша можливість знайомитися з літературою. Були цікаві спів
бесідники. Ми обмінювалися думками. І духовне життя було справді дуже 
наповнене. Якщо люди хворіли, чи навіть вмирали... Ну, то було. То було. 
Але за тим всім було ще щось інше.

Я пригадую собі, як Василь за рік до смерті, сидячи в камері-одиночці, 
говорив Юркові Литвину через вікно, що я зараз сиджу сам-один, але як мені 
зараз добре пишеться! Я  завершую роботу над книжкою «Шостий політ». 
Виявилося, що він пізніше змінив ту назву, і про той «Шостий політ» знав 
тільки Юрко і я. Коли я повернувся і дружині покійного Василя про це роз
повідав, то вона сказала: «Адже нема такої книжки. Він про таку книжку ні
чого не писав». А я єдиний чув цю назву: «Шостий політ». Коли ми сиділи в 
камері, я собі думав, а чому «Шостий політ»? Що це значить? А чи варто да
вати -книжці таку назву? Адже від назви дуже багато залежить. Вдала назва
—  половина успіху книжки. Шевченко зробив «Кобзар», і сама назва гово
рить, що створена якась річ ваги національної. Довкола «Шостого польоту» у 
нас довго крутилися роздуми, а потім раптом «Шостий політ» зник.

Я так дивлюся на той концтабір. Я теж там втратив здоров’я. Я був на 
грані смерті, ви бачили мою знимку. Я постійно хворів, в мене аритмія по 
сьогоднішній день. Але я вважаю себе щасливою людиною, що я на своєму 
шляху зустрів Стуса. Я там зустрів Литвина. Я там зустрів новонародженого, 
як християнина, Валерія Марченка. Я побачив неофіта, віруючу людину, 
який абсолютно не був театральним. Дуже для багатьох віруючих віра зараз 
як мода. А я побачив людину, для якої молитва була як велике таїнство, 
якийсь зв’язок людини з Богом. І цей зв’язок давав їй можливості переносити 
надзвичайно великі страждання. Він мав страшні болі. Ми сиділи з Марчен- 
ком в одній камері. Уявляєте, він сидить на другому поверсі на нарах, окута
вся мокрим, простирадлом. Бо це мокре простирадло витягує з нього оці від
ходи від обміну речовин, бо нирки не працюють. На ньому це мокре прости
радло висихає, і коли він потім його викручує до кінця, то з того простирадла 
така біла йшла рідина, як молоко.,1 отой Марченко, який так страждав, ніколи 
про це не говорив. Коли одного разу прийшли в кіно... Нас ніколи не зводили 
докупи. Але коли показували для в ’язнів кіно раз на місяць чи раз на два мі-
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сяці, тоді зводили докупи дві камери. Але стояли наглядачі, і ми не могли го
ворити один до одного. Ви бачите, як я виглядав, а Марченко ще гірше ви
глядав. І Левко Лук’яненко каже: «Боже ж мій, як же ж ви виглядаєте!» Він 
як тінь був. І отой Марченко сидить нагорі, руки так склав і каже: «Хлопці, 
молитися треба». І оце «молитися треба» в мене як рефрен звучить, коли зга
дую Марченка. Його взяли на етап, щоб відправити в лікарню, і він вже з то
го етапу не вийшов. Йому не можна було виходити на етап через те, що йому 
потрібно було постійно мочити ту простиню, йому постійно треба було мо
чити ноги, які йому напухали. Словом, нирки не змогли справитися з тим на
вантаженням, яке було на етапі. Він приїхав у Ленінград і помер. Це було 
вбивство.

Я мав можливість сидіти з російським письменником Леонідом Бороді- 
ним. Ми сиділи дуже довго. В нас були гарячі дискусії. Ми стояли на різних 
точках зору щодо долі наших країн. Але я зустрівся з людиною надзвичайно 
благородною. Коли ти доторкаєшся до чогось такого високого і благородно
го, тобі самому хочеться таким бути.

Один раз було таке. Ми вийшли на роботу, я швидше закінчив роботу. 
Він каже: «Михаиле, я вас прошу, зваріть мені чаю». Ніколи ми чаю не вари
ли на роботі. І чаю в нас не було. Але в нього щось боліла голова. А як вари
ти чай? Треба було зібрати газети і десь там в кутку в горнятку з газетами 
варити. Але ж то диму повно. І ось я зварив той чай. Той дим пішов, 
звичайно, в коридор. Наглядачі почули. І коли я цей чай в горнятку ніс йому, 
відчиняються двері і заходить оперуповноважений Гатін. Покійний Стус 
потім склав вірш:

За Леніна, за Сталіна, 
за Гатіна, татарина.

Так от, ввійшов той Гатін —  і до мене. Порушення режиму. Мене ви
кликають до начальника табору і повідомляють: ви порушили режим, до вас 
збирається дружина, і ми змушені будемо відмовити вам у побаченні. А дру
жина уже не бачила мене два роки, ви розумієте. Як Леонід це пережив! Він 
кинувся: «Я скажу, що це я! Я піду!» Я кажу: «Леоніде, мене покарали, то ще 
й вас покарають. Нема потреби цього робити. Я дуже добре розумію, про що 
йдеться». Ні, він таки пішов до начальника і наполягав на тому, щоб це пока
рання з мене зняти, що це він є причиною того і так дальше.

1 таки зняли?
Та де там зняли! Вони ще й його, по-моєму, покарали. Ви розумієте, яка 

ситуація... То був такий рівень стосунків. То був такий рівень стосунків, що 
ми один одному не надоїдали. З ’являлися нові твори, нариси, романи, опові
дання, вірші. Ми їх читали, обговорювали. І забувалося, що то є тюрма, що то 
жахливі умови, що там десь цербери стоять. І тому я вдячний долі, що я по
бачив такі колоритні фігури. І цього Левка Лук’яненка, з яким нас
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об’єднувала доля вже другим ув’язненням. Бо ми раніше ще були в Володи- 
мирському централі, в оцій тюрмі. І з литовцями. Зараз Гаяускас, який сорок 
два роки відсидів у тюрмі і з яким я сидів рік перед його звільненням, —  де
путат сейму. І багато інших. Словом, я на тюрму таким чином дивлюся. Зга
дую і погане. Але коли якась рятівна сила виставляє мені фігури тих колори
тних особистостей, страждання відходять на задній план і душа моя квітне 
від того, яких я людей бачив.

Коли я був вже другий раз, то я був важко хворий. Але коли у Володи- 
мирці я був, то це був для мене університет набагато грунтовніший, ніж п’ять 
років у Львівському університеті. Я займався вивченням історії, філософії. 
Мені вдалося прочитати майже всіх видатних російських істориків: і Солов
йова, і Татищева, і лекції Грановського, і Ключевського. Не кожному фахів- 
цю-історику прийшлося в житті перерити, що ми мали там.

Це було в тюремних бібліотеках?
Все має свою історію. Про все це можна писати цілі романи. Володи- 

мирська тюрма була місцем, куди звозили книжки з пограбованих дворянсь
ких гнізд в сімнадцятому-двадцятих роках. Туди попали унікальні колекції 
книжок. І довго ми ними користувалися. Ми там могли прочитати будь-що. Я 
думав, що мені щось вдасться зробити із психології українського народу, я 
займався етнопсихологією і прочитав добрий десяток книжок про психологію 
російського народу різних авторів, починаючи із сімнадцятого століття. І 
лише тоді, коли ми, начитавшись всіх тих речей, узагальнюючи наш досвід, 
почали час від часу щось перекидати за кордон і почали з ’являтися наші ма
теріали, вони зрозуміли, що бібліотека працює проти них. Тоді ту бібліотеку 
переділили. І уже в останній рік мого перебування в централі, це був сімдеся
тий рік, значно збідніла бібліотека. Вони то забрали в архів, а нам видали 
тільки книжки, які з ’явилися в радянський період. Але ми багато прочитали.

Знаєте, говорили, що то є тюрма, що ми є в неволі, що ми є невільники. 
Справді, але ми почували себе вільними тому, що ми могли говорити те, що 
думаємо. Великою драмою нашої інтелігенції було те, що вони свою душу 
замикали на десять замків. Що та проклята цензура не тільки умертвляла, 
вбивала масу задумів і ідей, вона ще нівечила душу людей. Бо лукавити все 
життя було дуже небезпечно для людської психіки. Якщо ти сто разів скажеш 
неправду, на сто перший ти станеш брехуном. Якщо ти сто раз злукавив, на 
сто перший тобі доведеться бути лукавцем. Це було дуже небезпечно. Форма 
звільняла нас від цього. Ми могли говорити те, що хочемо. За це треба було 
платити. Скажімо, ти виступив в гострій дискусії і сказав, що імперія загине, 
тобі давали п’ятнадцять діб карцеру. Після того карцеру ти міг отримати 
якесь важке захворювання. Особливо коли пізньої осені в карцерах було хо
лодно. Але ти собі міг це дозволити, ти мав моральний капітал, яким міг 
оплатити будь-який свій вчинок. І ти цього не боявся. Бо тут, в цьому місці,
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тобі не треба було думати, що тебе звільнять з роботи, що ти не зможеш про
годувати сім’ю. Ти був в тому відношенні вільною людиною. Це міняло пси
хологію людини. Людина випростовувалась. Вона ще не була такою струн
кою, як її заарештували, але процес змужніння проходив. 1 ті, хто мав за ду
шею іскру любові до рідного краю, це їм допомагало міцно стати на ноги. 
Потім практика показала, що значна частина політв’язнів вирішили присвя
тити своє життя служінню цій ідеї. Вони пішли в концтабори другий раз, го
тові були піти третій раз. І до сьогодні вони беруть у громадсько- 
політичному житті дуже активну участь.

З тих, хто вас цікавить, то найраніше я зустрівся зі Стусом. В тисяча 
дев’ятсот сімдесят першому році я  звільнився, відбувши шість років 
ув’язнення. В серпні приїхав додому, а в листопаді —  до Києва на кілька 
днів. Зустрілися ми зі старими друзями. Там була Михайлина Коцюбинська, 
Іван Дзюба, Іван Світличний, Данило Шумук, який повернувся з ув’язнення. І 
там був Василь Стус. Я вперше познайомився з Василем Стусом. Кинулося у 
вічі те, що всім кидається, —  те різьблене його обличчя, той його голос, та 
постава, та якась внутрішня гордість і незалежність. І модуляція голосу від 
якогось дуже інтимного до якогось такого ораторського голосу. Так вийшло, 
що ми відразу вирішили поїхати в ліс, щоб поговорити. Щоб не в Києві, бо 
завжди хтось ходить за нами.

І ми поїхали в Ірпінь і розбрелися по лісу. І не вийшло в нас такої роз
мови спільної, обговорення ситуації, як би ми сказали тепер. Трійками, двій
ками розійшлися по лісу. Я потрапив в оточення Шумука і Василя Стуса. Тут 
він почав розповідати про свою заяву, яку він написав на захист молодих по
етів, тих людей, які не пристосовані до життя, які живуть упроголодь і які є 
дуже талановиті. 1 усвідомлення того, що форму протесту він вибрав якнай
кращу. Своїм листом він звертається до ЦК. Це був той період, коли писання 
таких заяв-протестів було, я би сказав, вершиною громадянської мужності. 
Пізніше вже всі ми зрозуміли, що ті «прошенія» чи ті протести є тільки фор
мою, а тим нічого не зробиш.

Потім пізніше, може, через місяць, у грудні, Стус приїхав до Львова, 
щоб лікуватися, він повинен був у Моршині бути. Він звернувся до мене із 
проханням, аби його влаштувати десь у Моршині у знайомих на святвечір. 
Він хоче бачити справжній галицький святвечір. Словом, людина тягнулася 
до джерел. Десь на Донеччині він того не бачив. В нас друзі були в Моршині, 
в минулому партизани. А та жінка, до якої я його направив, була колись 
зв’язковою в УПА, з цікавою дуже історією. Він справді провів дуже цікаво 
святвечір, потім повернувся до Львова. Ми ходили по Львову, колядували 
ще. І так до останнього дня. Він виїжджав зі Львова одинадцятого січня. На 
другий день він приїхав до Києва, і тут його заарештували.

Чи ви не помічали у  Львові, що за вами вже ходять?
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Помічали. Ми були на Марії у такої Марії Гель. Виходили від тої Марії 
Ірина Калинець, Стус і я. Я їх проводжав, Стус ішов ночувати до Ірини Кали- 
нець. І Ірина каже: «Ти знаєш, за мною безперервно слідкують». Я кажу: 
«Ірино, то не є добре. Вони за всіма слідкують, але якщо слідкують так впер
то, то недобре». Так ми розійшлися, і на тому все закінчилось.

Цікаво, що в той час у нас було дуже багато розмов про поезію. Для 
Стуса, я би сказав, провідною темою в розмовах було те, що треба зробити, 
щоб вивести українську поезію на рівень світової поезії. Що зробити і що нам 
потрібно для того, щоб українська поезія не була хуторянською, а була поезі
єю європейською. Він був досить категоричний в оцінці того доробку, який 
ми маємо. Хіба в нас є публіцистична поезія? Я кажу: «Василю, та чому ж 
нема? Та візьміть Лесю Українку, візьміть Франка і так дальше». І він каже: 
«Слухайте, я вам прочитаю в такому дусі, як писали наші попередники». І він 
читає прекрасний вірш. Прекрасний вірш. І він каже: «Бачите, але то зовсім 
не те, що треба». Він читав свою політичну лірику, показував, що вона 
абсолютно не гірша від того, що робили попередники, але то зовсім не те. У 
нього була величезна вимогливість до того.

А потім ми заговорили про те, щоб він нам перекинув свої вірші. То бу
ло дуже тяжко. Але з нами в камері сидів Бородін, і він хотів познайомитися з 
поезією. Він постійно розпитував мене, яка українська поезія. Я кажу, що 
найкращий з українських поетів, Стус, тут поруч у камері. Як перекинуть? То 
ціле мистецтво було. Треба було б розповісти, як це робилося. Бо між вікна
ми були щити. Від вікна до вікна легко було б дістати якимось патиком, ска
жімо, чи чим-небудь. Але між вікнами стояли щити завширшки в метр, і ці 
щити заважали контактувати. Попробуйте з ’єднатися! А ми це робили. Він 
перекинув. І каже, що то старі вірші. Це ще класична римована поезія.

—  Я зараз так не пишу. Я пишу білим віршем.
Я кажу:
—  А то чому, Василю?
—  Я вважаю, що вона сковує, ця поезія. А верлібр —  це те, що потріб

но.
—  А чому? Слухай, Василю, для нашої української поезії, яка є такою 

милозвучною, яка має таку специфіку... Та ж сам Бог велів, щоби рима була 
ознакою нашої української поезії.

А він каже:
—  Те, що ви говорите, якраз добре для тієї поезії, що я пишу. Для тої 

манери, якою я пишу.
Це була дискусія про відхід від класичної поезії.
У кімнаті можна було тримати тільки п’ять книжок. Але він мав два то

ми словників німецьких, Рільке перекладав. І я придумав таку справу. Склеї
ти, переплести два томи в один том. То був величезний словник, десь на сім-
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сот сторінок кожний. І якщо їх переплести, то одна така товстезна книжка 
була б. Я кажу:

—  Василю, я зроблю із двох словників один. Якщо ви хочете, перекинь
те через бібліотеку, я позичу, переплету, поверну в бібліотеку, і ви собі візь
мете.

Так можна було час від часу робити. Зробив я йому це. Він тоді вирішив 
подарувати мені Рільке, якого він вже переклав, німецькою мовою. Він під
писав. А тут обшук. А дарувати не можна було нічого, заборонялося дарува
ти. Вони побачили, що дарує Стус, і забрали в мене цей подарунок.

Я  знаю, що у  вас є зошити із психологічними портретами 
ваших товаришів по ув'язненню. Як з г/ісї точки зору ви
глядав Василь, як би ви його намалювали як психолог?

Ви знаєте, це був такий гордий орел, абсолютно не пристосований до 
тюремного життя. А тюрма була місцем, де можна було гнути і ламати люд
ські характери. Один, другий, третій раз у карцері. На четвертий раз людина 
вже думає, чи варто йти. А на п’ятий раз вже намагається уникати конфлікту. 
Василь не розумів, що значить пристосовуватись до тих умов. Василь був та
кої думки, що якщо постійно не йти «на прю», то він щось втрачає як поет. А 
він дуже такого боявся. Я говорю це не як мою догадку, а по суті, повторюю 
його слова. «Якщо я покорюся, я пропаду як поет». Він постійно йшов на 
двобій. Він постійно хотів, аби його душа пружинила тим сатрапським умо
вам, в яких він знаходився.

Пам’ятаю, коли ми протестували з приводу якоїсь там справи, то він 
сказав: «Ми вже це зробили, а тепер нам залишилося ще страйк зробити...» 
Він планував, що ще треба завтра зробити. Він не допускав будь-якого при
ниження. Він не допускав, щоб хтось собі дозволив з погордою до нього по
ставитися. І ота незалежна поза, почуття таке велике власної гідності, оце та
ке леліяння отого поетичного дару Божого, який він вважав, що мав від Бога і 
який він боявся втратити. Це, я вважаю, ті цінності, які його зберігали як 
справді незалежну людину. Як людину, котра абсолютно не поступилася сво
їми цінностями обставинам, в яких він знаходився, і тому його дуже легко 
можна було провокувати. Вони це постійно використовували. Йому говорив 
вже не один: «Василю, трохи відпочиньте». Ні, він не міг відпочивати. Були 
такі випадки, коли в карцері нікого нема. А був цілий коридор карцерів: шос
та, четверта, п’ята камера. І якщо там не було людей, то їм було невигідно 
через те, що біля карцерів був окремий пост. Якщо немає людей у карцерах, 
це означає, що посту нічого робити, треба когось звільнити з роботи. То коли 
хтось виходив із карцеру, то треба було чекати, що вони спровокують когось 
іншого для того, щоб цей чоловік опинився в карцері. Коли в карцері нікого 
не було, ми бачили, що починається тиск. Ідемо на роботу —  обшук, ідемо з 
роботи на обід —  обшук, з обіду на роботу —  обшук, з роботи до камери —

270



обшук, йдемо на прогулянку —  обшук, йдемо з прогулянки —  знову обшук. 
Шість обшуків за день. Василь не витримував: «Вже знов щупаєте нас! Фа
шисти!» Обшуки з роздяганнями. А потім заводили у штаб, там з присідан
нями і всіма принизливими способами.

І так шість раз на день?
Ні, то вже бувало, що в останній раз. А так просто шукали. Бачиш, що 

вони сміються, що вони чекають, коли хтось зірветься, скаже «фашисти». А 
це достатньо для того, щоб людину відправити в тюрму. Таке зробили й тоді, 
коли його звинуватили в тому, що він лежав на ліжку одягнутий, що він пе
регукувався з охоронцем вночі. Його викликав начальник концтабору і почав 
йому читати мораль. Василь не витримав. Йде по коридору, і ми чуємо: «О, 
зінське щеня! Воно ще буде мене вчити!» Оце «зінське щеня» була з останніх 
фраз, які ми чули. Кричали ми: «Що таке, Василю!» Та він зайшов у камеру, і, як 
розказує Бородін, відразу почав переодягатися і готуватися в карцер.

Я  б хотів, щоб ми трішечки повернулися назад, бо ви бу
ли безпосереднім учасником його поселення з Бородіним.

Була така двадцята камера. Це була маленька вузенька камера. Я в цій 
камері сидів з одним москвичем, прізвище його вже забув. Він зараз емігру
вав за кордон. Дуже тяжко сидіти в тій камері. Тяжкий був чоловік для си
діння. Ніс до носа. І ось в ту камеру помістили Василя із Ромашовим. Рома
шов був у минулому кримінальний злочинець. І ми не один раз чули, як він 
гостро сперечався зі Стусом, грозив йому, що він його поб’є. Стус своїм ба
ритоном відповідав зовсім безстрашно. Він не підняв на нього руку. Чи вико
ристовували його, Ромашова, таку психічну нестійкість, чи, можливо, він 
співпрацював з КГБ? Бо після Стуса він накинувся на Гаяускаса і загнав йому 
прямо в серце викрутку. Випадково не вбив людину. Гаяускасу залишалось 
до звільнення тиждень чи два. Той Гаяускас відсидів сорок два роки в конц
таборах, уявляєте собі, а Ромашов його мало не вбив. Він оглушив його ви
круткою. А то така викрутка з ручкою залізною. Коли той впав, він наніс йо
му два удари прямо в серце. Але оскільки та викрутка була на пружині, то він 
його ранив, не вбив.

Коли після гострих суперечностей із начальством Василь звільнився від 
Ромашова, постало питання, кого поселити. Леонід запитав: «А ви б пішли 
сидіти із Василем?» А нас слухають. Я думаю собі, скажу «піду», а вони по
чують —  не пошлють. Я сказав: «Ні, не піду сидіти із Василем». Але так воно 
не вийшло. Ми вже знали, що Василь є дуже накручений, йому потрібно було 
якогось відпочинку, якоїсь уваги. Туди направили Бородіна. Бородін —  то є 
інтелектуал. То є дуже здібний письменник. Я вважаю, що в російській прозі 
це один з найцікавіших письменників. Для нього філософія не є чужа ділян
ка. Він дуже оригінальний у своїх міркуваннях. Ми кілька років сиділи з ним 
в одній камері. І я думаю, що Василеві було цікаво з Бородіним.

271



Але тут є, мені здається, одна деталь такого роду. Коли Василь готував
ся в карцер, спеціально для цього переодягався, він сказав, що оголошує го
лодовку. Бородін питається: а на скільки ви оголошуєте голодовку? Він каже: 
«До кінця». І тут, мені здається, Василь, будучи людиною гордою, не хотів 
вдарити обличчям у грязь. В нього колись була така фраза кинута: «Як тяжко 
відмовлятися від смертельної голодовки». Він не відмовлявся. Але був випа
док, коли він оголосив цю голодовку, а потім його забрали в лікарню, і в лі
карні якось так сталося, що він був змушений відмовитися. А тут, мені дума
ється, він вирішив наполягти на своєму.

Так сталося, що коли тільки забрали Василя в карцер, Бородіна переве
ли знов до мене. І Бородін мені це все розповідав. І Бородін говорив, що нічо
го не було. Вони все йому спровокували. Я вірю Бородіну.

Ще був такий випадок, коли приїхала комісія по перевірці нашого здо
ров’я, лікарська комісія. Василь сказав, що його боліли нирки, його боліло 
серце. Він справді був дуже хворий, і з тими ногами перебитими. Лікар йому 
сказав «Вполне здоров». Це було за якийсь місяць -  півтора до смерті. Тоді 
Василь обурився і сказав: «Ех ви, фашисти». У Василя ще було таке, що йому 
було тяжко чимось допомогти.

Ми самі розуміємо ситуацію, в якій він був. Як хтось щось дістане, 
якусь бандероль, що та бандероль —  кілограм. Прислали там, скажімо, засу
шених суниць чи якийсь делікатес. Передати це Василю було практично не
можливо. «Нащо, хлопці. Не потрібно. Не треба» і так далі. А тих чотири ка
рбованці, що він мав, він витрачав на куриво. Я, наприклад, не курю. Щось 
йому передати було неможливо. Кричав, сварився, не хотів. Він вважав, що 
кожен має свою долю, кожен мав свою ношу нести і не треба робити легшою 
його власну ношу. Коли йому говорили: «Василю, та подивіться, який ви ро
стом. Хіба можна мене і вас рівняти?», він відповідав:

—  То все від Бога. Дав Бог ріст, хай дасть Бог мужність.
Скажіть, будь ласка, а чи бували у  вас якісь суперечки з 
Василем? Ви, наскільки я знаю, не були з ним в одній ка
мері жодного разу?

На жаль, я не був жодного разу.
Може, це спеціально робили так?

Напевно, так. Я сидів з Бородіним найдовше, бо він був російський пат
ріот, я був український патріот. На тому ґрунті у нас виникали певні бесіди, 
може, навіть, дискусії. Вони вважали, що таке об’єднання доречне. З Левком 
Лук’яненком нас посадили десь тільки на тиждень, щоб ми собі поговорили з 
Левком Лук’яненком, а вони цю розмову записали. Коли мене перевели в 
сімнадцяту камеру до Левка Л ук’яненка, я кажу: «Давай поговоримо, бо вони 
нас розведуть, вони тільки хочуть, щоб ми поговорили». А ми там не стара
лися дуже показувати з себе радянських патріотів. Нам на тому не залежало.
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Ми поговорили, і справді —  через тиждень нас розвели. На жаль, зі Стусом я 
не був разом жодного дня.

Вам розмовляти, фактично, не довелося?
На прогулянках могли бути тільки окремі репліки. 4§рез вікно могли 

бути окремі репліки. Можете собі уявити, Юрко Литвин мав мати побачення. 
Це був вісімдесят четвертий рік. Ми сказали: «Юрку, ніяких розмов через ві
кно, нічого абсолютно. Чекаєш матері, щоб ти передав все те, що написав». 
Юрко тримався. Але одного разу було щось дуже важливе. Він був у 
дев’ятнадцятій камері, я був у двадцятій. Він мене викликав, ми почали гово
рити через вікно. А під вікном у мене наглядач. Мене відразу покарали, по
збавили побачення. А Юрка ні. Але потім через якийсь час, через кілька днів 
Юрка викликали і теж позбавили побачення із матір’ю. Кожен такий вчинок 
був вчинком, за який треба було платити.

В нас було багато таких розмов. Ще одну таку розмову пам’ятаю. Ди
вимося у вікно. Дивлюся —  дим. Це з сусідньої камери. Він з таким Семеном 
Скаличем сидів, покутником. Дивлюся, сонце заходить, така краса! А тут ліс 
поруч. Кажу:

—  Василю, дивіться, яка краса!
—  Краса? Та як ви можете через грати дивитися і бачити красу?
Ото майже дослівно. На все він дивився як через збільшуване скло отої 

величезної драми людини, яку закрили в клітку і яка постійно б ’ється об сті
ни і хоче вискочити. Тобто той дух був непримиренний, і він постійно усві
домлював, де він знаходиться, і хотів вискочити з того. Це був безперервний 
процес боротьби з обставинами, в яких він опинився. Він не міг абстрагува
тися від обставин. Ці обставини його дратували. Ті обставини викликали 
драму в душі. Та драма вимагала якогось виходу. Ото був такий чоловік. Тю
рма для нього була місцем постійного напруження душі і постійної боротьби. 
Я собі думаю, що це була форма настроювання душі на якийсь драматичний 
поетичний лад. Він, по суті, сам створював ситуацію, яка пізніше могла ви
литися в якісь там рядки. Я би собі так уявляв, що та творча душа постійно 
місила отой заміс і пекла той хліб. І воно ніколи не переставало бурлити, пи
хкати. Йому потрібне було якесь напруження душевне, щоб воно потім вили
лося в якийсь поетичний ряд. Я собі не уявляю, щоб спокійна і внутрішньо 
безконфліктна людина могла щось добре написати. Для того щоб щось добре 
написати, треба напружитися, аж в прямому розумінні до м ’язів. Тоді вийде. 
А коли нема граничного напруження душі, добра річ не вийде. Посереднє на
пруження —  посередня річ. Максимальне напруження —  дуже добра річ.

Як ви думаєте, в таборі така боротьба — це було само- 
стояння чи протистояння цій системі?

Цікаве питання. Я вважаю, що це була форма самозбереження. Форма 
збереження себе, свого «я». І боротьба, як треба протиставити себе злу, збе-
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регти себе як не пошматовану, не прибиту особистість. Зберегти своє «я», а в 
ньому в першу чергу своє поетичне «я». Бо, мені здається, найбільшою цінні
стю для нього було його обдарування. Він вірив у своє призначення. Він не 
сумнівався у своєму таланті і дуже боявся його втратити. А втратити його міг 
тоді, коли б перестав буди людиною, коли б перестав бути особистістю, коли 
б постраждала гідність. На угоду з власним сумлінням він не міг піти, я ви
ключаю таку можливість.

Виходить так, що ви могли в таборі роками майже не 
розмовляти один з одним? Як ви і Стус?

Були люди, з якими ми взагалі не зустрічалися впродовж всього періоду 
через те, що це був табір особливого режиму. По суті, це була тюрма. Бо, 
скажімо, в таборі суворого режиму закінчилась робота, ти вийшов на по
двір’я і ходиш собі. І коли я приїхав з Володимирської тюрми в табір суворий 
під час першого ув’язнення, то ніби я на волю появився. Господи! Кругом 
квіти, дерева. Ніби ти попав в інший світ. Тому перебування в таборі особли
вого режиму не йде ні в яке порівняння із суворим режимом. Поруч з нами 
був табір суворого режиму, де були люди, був академік Орлов, наш Хмара, 
інші. То був табір, де люди ходили собі по подвір’ю. А ми мріяли, щоб поба
чити шматочок неба, побачити журавлів. У вікні чоловік сидів, і ніби душа 
вискакувала, рвалася назовні. І цей стан боротьби проти неволі в кожного 
був. Оце постійне намагання вирватися з тих стін було. Але, мені здається, в 
найчистішому вигляді, у своїй максимальній формі воно проявлялося у Васи
леві Стусі.

Нас кілька разів на рік випускали на роботу, але випускали камерами. 
Не всі камери. Скажімо, випускали дві камери. Між нами стояв наглядач, за
бороняв, щоб ми говорили. Коли це було? Снігу нападало дуже багато, треба 
було розчистити сніг, доріжку. Ми виходили на подвір’я. Це було справді ве
лике свято. Потім весною треба було те подвір’я прибрати. Виходили на це 
подвір’я. Я ніколи не бачив, щоб ми були вдвох. Завжди було так, що ми з 
Бородіним працювали, а він був у камері. Але були такі випадки, що він у 
камері сидить, а ми біля камери розчищаємо сніг. Тоді можна було перекину
тися кількома словами. Очевидно, це були цікаві міркування. Завжди він 
щось цікаве говорив. Але час стирає все.

Був такий випадок зі мною. По-моєму, Бородіна зі мною не було, а мо
же, був. Горбаль Микола був. Це були останні дні. Двадцять восьмого червня 
вісімдесят сьомого року в мене стався сердечний напад сильний дуже. Лікарі 
знали, що я не люблю звертатися за допомогою. Я страшно не любив, коли 
хтось перебільшував свою хворобу. Я вважав, що це принизливо. Тому лікар, 
знаючи мій стан, сказав, що коли я його викличу будь-коли вночі, він прийде. 
Вже померло наших п’ятеро людей. Вже табір називали табором смерті. Во
ни вже боялися, щоб ще хтось не помер. В мене стався приступ. А такий був
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Петро Рубан, зараз за кордоном. Каже: «Пане Михаиле, давайте викличемо 
лікаря». Це десь одинадцята година ночі.

—  Петре, не треба, може, пройде.
В мене стався крововилив, я чую, що голова пішла обертом. Я ще зумів 

злізти з ліжка, бо я на другому поверсі був. Постукав, прийшов наглядач. Ка
жу, подзвоніть лікарю, скажіть, говорить Горинь, хай він прийде. Він відразу 
прийшов. То була одинадцята година ночі. Я вже не міг іти. Мене взяли на 
носилки, віднесли. Він сидів зі мною від одинадцятої вечора до п’ятої чи до 
півшостої години ранку. Хлопці вже знали, що я не повернувся в камеру. Во
ни чекали, що сталося. Він уколи давав. Не можна було схопити ритму. По
плив пульс, нема удару. Я задихаюся, отак лежу. Кажу, ну що, доктор, фіні
шуємо? «Єшо одін укол, как ви щітаєтє? Строфантін?» Я кажу, яке це має 
значення? Давайте що хочете, мені все одно. «А єслі ето, то... я боюсь». Ка
жу, яке це має значення? Давай, роби ще. Він ще один укол дав і появився 
пульс. Він мене провів у камеру ранком і сказав, що йде поспить дві-три го
дини і в дев’ятій годині прийде.

Це був Пчельніков чи вже хтось інший?
Пчельніков би того не зробив. Це був Грущенко. Цей якось інакше ста

вився. Правда, по-різному. Але в тому випадку він не хотів, видно, смерті. 
Пчельніков мене, по суті, довів до такого стану. Десь там повідомили дружи
ні, що є такі ліки уролесан, який уролесан лікує нирки, але дуже добрий і для 
серця. Півроку добивалася дружина, цей уролесан не хотіли прийняти. Але 
там була інструкція, де було написано, що якщо він викликає алергію, негай
но припинити. Я почав приймати. Десь третій-четвертий день в мене на до
лонях появилися такі прищики. В мене досі тут плямка, сходить вже чотири 
роки. Вся долоня була така. Я кажу: «Доктор, дивіться, що робиться».

—  Нічєво, прінімать!
Я чую, що задихаюся:
—  Доктор, може це від того уролесану?
—  Ви добівалісь уролесану. Прінімать!
Я був у такому стані, що мені було все одно. Я чув, що я вмираю. Ду

маю, може, то перехідний період такий, щось таке. На п’ятнадцятий чи два
дцятий день його нема, приймає мене медсестра Кондратьева, дружина нача
льника табору Кондратьева, іЯ їй кажу, може, це зв’язано з уролесаном. Каже: 
«Давайте ми посмотрім, здесь інструкція єсть». Він мені казав, що в нього ін
струкції нема, що він не знає тих ліків. Вона відчиняє шухляду, у шухляді 
зверху лежить інструкція про уролесан. Читаємо, якщо на третій день алергія
—  негайно припинити приймати. А приймати можна тільки два тижні, після 
того місяць перерви. А він мене мучив місяць. І оце він мене довів до такого 
стану. Це був вбивця в прямому розумінні цього слова. Це була страшна лю
дина. Я не люблю чорних фарб, але щоб змалювати цього монстра... Можете
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собі уявити, що в мене страшний сердечний приступ. Він мене садить у во
ронок, і вісімнадцять кілометрів мене везуть в лікарню. Я кажу, докторе, я не 
витерплю. Ви бачите, яка це дорога, вибоїни. Там здоровий не витримає.

А це літо, липень, можете собі уявити, залізний той воронок нагріваєть
ся. Там здоровий не витримає. Я не знаю, як я витримав. А до Всехсвятська 
мене перли. Там він мене перевірив на електрокардіаграмі і каже: «Зачем же 
он вас визвал? Здесь же відно, что ето пріступ, может, мікроінфаркт. Зачем 
он сюда вьоз?» Я кажу, як привезли, то кладіть мене в лікарню.

—  Я не могу.
—  А то чому ви не можете?
—  Главврач запрещает.
—  А хто тут головний лікар?
Ясно, що кагебіст. І мене після того приступу того самого дня садять в 

воронок, відправляють назад. Знаєте, чудом я вижив. І туди, і назад. Там був 
такий кавказець, я забув його прізвище, такий чорнявий. Я кажу:

—  Доктор, таж ви будете відповідати, є сумління, що ви скажете своїм 
дітям, якщо я по дорозі помру. Ви ж не злочинець.

—  Я нє могу, дорогой.
А він був завідувач лікарні.
—  Я же тебе говоріл, что главний врач запрещает.
Значить, кагібіст забороняє.
Ще, мабуть, дуже важлива деталь у біографії Стуса. Я вважаю, що Сту

са постійно переслідувала ідея смерті. Оце десь у вірші в нього є: «Ми по
мремо молодими».

Один раз я не був на роботі, сидів у дванадцятій камері, а Стус працю
вав в одинадцятій. Вона теж така маленька. Він працював сам-один. Він тоді 
сам був у камері, і тоді до нього в камеру зайшов такий представник КГБ Че- 
нцов.

Він зараз в Пермі став головним «кагебістських дєл» 
магістром. Він спочатку був в Чусовому, а потім його 
підвищили.

Так от Ченцов завжди жалівся, що він був учителем історії, але він не 
має дикції, він не оратор. Він кинув роботу і змушений був перейти на роботу 
в КГБ, щоб заробляти кусок хліба. Себе представляв дуже невинною овеч
кою.

І от я почув таку розмову, яку вів Стус із Ченцовим. Поруч камера, ті 
стіни дерев’яні, через них дуже добре чути. Я лежу на ліжку хворий і чую, як 
Стус гуде. Щось Ченцов йому говорить, а Стус його питає:

—  А де ви діли мої вірші конфісковані?
—  В каптьоркє.
—  Неправда. В каптьорці нема.
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—  Нет, ето в каптьоркє за зоной.
Стус каже:
—  Ну добре. Ви поклали за зону мої вірші, а коли я помру, то хіба ви 

віддасте мої вірші дружині?
Це було десь за рік сказано до тої трагедії, що сталася. Ось такі деталі. 

То у віршах про смерть, то в розмові з Ченцовим про смерть. Якесь таке по
етичне відчуття недалекого кінця.

Причому воно в нього давно було, ще навіть до тюрми.
Я думаю собі, що якби хтось взявся під таким кутом зору переглянути 

його поезію, то міг би дійти до цікавого висновку, отого передчуття трагізму 
свого життя. І одночасно одне з другим зв’язане. Фаталізм, як доля, яка йому 
визначила наперед його кінець, і, одночасно, роздуми могли бути причиною 
того кінця. Адже слово ніколи даром не дається. В нас завжди говорили: будь 
обережний з словом. Будь обережний із прокльоном. Будь обережний з на
звою. Не кажи людині, що ти злочинець, не кажи людині, що ти злодій. Бо 
після того, коли ти людині так сказав, можуть розгорнутися події, які ти на
врочив. До речі, в Лесі Українки є дуже добре в «Касандрі». Пригадуєте? 
Дискусія Касандри і Галена. Гален їй казав:

—  А хто його знає, чи то ти пророкуєш, чи то ти своїми словами накли
каєш події.

У вас, я знаю, була суперечка з Бородіним про Лесю Укра
їнку. Він, правда, не сказав, яка і з приводу чого.

В мене є та стаття, де він мене так захвалив, що мені аж незручно. Мені 
передали цю статтю. Недавно, десь тиждень тому, написав він. А було таке, 
що я сів і написав таку роботу десь на сімдесят сторінок під назвою «Філосо
фія поразки у творчості Лесі Українки».

Дуже цікаво. На Лесю Українку ще ніхто так не дивився.
О! Я думав, що я перший, і Василь Овсієнко добре знає це. Але не при

йміть це як похвальбу. Але я думав про долю нашого народу. І оці окремі мі
ркування Лесі Українки. Як поводиться народ, коли попадає в неволю? Як 
поводиться народ, який зазнав поразки, і що йому треба робити?

І от міркування про те, що ти попав в неволю і ти не засієш свого поля, а 
прийде ворог і те поле засіє і дасть тобі хліб. То наступні покоління будуть 
брати хліб із рук твого ворога і стануть його васалами чи наймитами. Ні, ти 
сам повинен засіяти те поле.

Розумієте, Лесю Українку те мучило, що мене мучило. Тобто я не думав 
над проблемою. Але я читав Лесю Українку і вирішив все те зібрати. Я  про
читав всі томи, і утворилась ціла філософія. Спочатку думалося, що то кілька 
фраз. А воно розкидане все у творчості Лесі Українки. Я все зібрав докупи, і 
мені задавалося тоді, вийшла напрочуд цікава робота. Але, звичайно, ту ро
боту прийшли і забрали. Якщо ви пережили в тюрмі щось трагічне, то це
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втрату того, що ви робите, бо ніби те, що ви робите, було продовженням ва
шого життя. А тут раптом ви зробили і воно втратилось. Я належу до тих, що 
розуміють, що працювати треба. Ти написав, вони заберуть. Ти сідаєш за 
другу роботу. Ти пишеш. В тебе залишається те, що ти не втрачаєш спортив
ної форми. Бо одне діло роздумувати, а друге діло —  думку оформляти. Дум
ка ненаписана є сира, а думка написана, відшліфована —  то є камінь дорого
цінний. Я був прихильником того, щоб постійно писати. Але я належав до 
числа тих, в кого все забирали. Василь мав щастя, я щастя не мав. В нього все 
збереглося.

Я тоді сидів над Лесею Українкою. Ви знаєте, перерити всю творчість в 
такому зрілому віці, навіть під кутом зору філософії поразки...

По-перше, та ідея виникла як! Філософія поразки. Я носився з тою дум
кою, що ще ні один дурень не поставив так питання. І я написав ту роботу. Я 
її писав кілька місяців. А Леонід Бородін завжди цікавився тим, що я читаю, 
так як і навпаки. Взагалі, моє перебування з ним —  одна радість, одна приєм
ність. Він завжди вибирав дуже цікаві речі, але він і від мене дуже багато діз
нався, по суті, я йому відкрив вікно у світ української культури. Він, по- 
моєму, це відчув добре. Коли він побачив, що я так сиджу над Лесею... Я ка
жу, читай. І він перечитав дуже багато Лесі Українки. Він тоді мені каже: «Ти 
так високо ціниш Лесю Українку, але все те, що вона говорить, то це вже є. 
Це було у Біблії».

Я кажу :
—  Правильно, Леоніде, це вже було в Біблії. Але я хочу запитати, чи те, 

що говорив Достоєвський, покарання за злочин, покута і так дальше? То 
що —  відкриття Достоєвського?

Але коли Леся Українка поставила питання «слово і діло», вплив слова 
на події, події на слово, то хіба це не є щось нове в мистецтві? Ніхто до неї 
того не вніс. Роль слова як формотворчого процесу. Роль слова як фактора, 
який формує історичний процес. Того ніде не було. Вважаю, що наша Леся 
Українка є драматург для інтелігенції. Це є драматург високоінтелектуаль- 
ний. Такої драматургії, як в Лесі Українки, нема ні в кого. І у Франка цього 
нема. Франко у драматургії був своєрідний традиціоналіст. Леся Українка 
відкрила нові теми у драматургії і дала тим темам нове трактування.

Словом, у нас було багато таких розмов. Хоча ми могли дотримуватися 
різник точок зору, але це були розмови людей, які поважали думку один од
ного.

Розкажіть про останні дні Василя.
Я дуже мало знаю, оскільки я з ним не був. Я тільки пам’ятаю, коли він 

повертався від начальника табору і, йдучи коридором, кричав «зінське ще
ня!», і зайшов у камеру. І, власне, я більше нічого не знаю. Але я хіба знаю з 
розповідей. Естонець Енн через вікно нам розповідав про те, що Василь про-

278



сив валідолу, а наглядач казав: «Нічєво, обойдьошся». Той же Ромашов, зло
чинець, якому ми не вірили, хто його знає, видумав він чи ні, але він сказав, 
що коли опускали нари в карцері, то він чув, як Стус закричав: «Ой!» Яка мо
гла бути ситуація? Ви знаєте, які нари є в карцері. Дошка піднімалася і закру
чувалася від коридору, а під тими нарами був стілець. Коли опускалися нари, 
на той стілець вже не можна було сісти. Можна було б припустити, як це 
представляв Ромашов. Василь міг сидіти на стільці. Наглядач міг бути дуже 
злий. Побачивши, що той сидить на стільці, моментально опускає ту товстез
ну дошку, дошка падає на Василя і вдаряє його по голові. Це цілком можли
во. Це могла бути одна з причин того, що стався той трагічний кінець, оскі
льки він був хворий на серце, а тут ще й удар. Це все було можливе. Ми- 
остаточно не знаємо, як воно сталося. Чи це було вбивство, чи вбивство за 
допомогою сердечної хвороби. Бо хвору людину не можна тримати в карцері.

Чи пригадуєте ви наглядача Іноземцева, який сказав, що 
Василь вийшов з камери сам і був блідий, як стіна?

Щось таке я пригадую. Але, мені здається, ми поставили під сумнів Іно
земцева. То чоловік дуже слизький. То була вигадка, щоб дезорієнтувати нас. 
Думається, що це так.

Я  знаю, itfo ви були у  великій дружбі з Юрком Литвином. 
Розкажіть, будь ласка, про його період Кучинський, яка 
і(е була людина.

Я Юрка Литвина не знав до мого ув’язнення. Про нього розповідала 
тільки покійна Оксана Мешко, що Юрко Литвин допомагає їм, що він зараз 
працює над матеріалами Гельсінської групи. А в нас з покійною Оксаною 
Мешко була така гра. Оксана приходить до мене і лає мене за те, що я нічого 
не роблю. А я в той час готую матеріали до бюлетеня Гельсінської групи. 
Нам вдалося випустити четвертий, п’ятий, шостий, сьомий номери. Я готував 
бюлетень поза межами Львова. Це було зв’язане з певними труднощами. Во
на говорить, що і Юрко працює над тим. Оксана була координатором. Я та
ким чином чув про Литвина. Але ще раніше я чув про Литвина від покійного 
Михайла Сороки. Михайло Сорока мені розповідав, що Юрко Литвин вважав 
себе соціалістом. Вони були засуджені за польські чи за угорські події. Якась 
організація у них була молодіжна. Вони приїхали в табір і там зустрілися з 
бандерівцями, які вже давно сиділи. Для бандерівців соціалісти не були авто
ритетними. Вони на них дивилися косо. Але покійний Михайло Сорока був 
людиною надзвичайно чутливою, дуже розумною. Він знав, що тих людей 
треба пригріти. Він їх пригрів біля себе. Вони біля нього виховувалися. І піз
ніше, як я зустрівся з Литвином, він про Михайла Сороку говорив в плані та
кої гльорифікації, славослов’я. Я знав Михайла і повністю підтверджував ту 
думку. Литвин був добре знайомий з покійним кардиналом Сліпим. Він ба
чив всіх тих людей, і вони перевернули його світогляд. Юрко був складною
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натурою. Я перший раз його побачив, коли я працював у другу зміну в робо
чій камері, а вони йшли із прогулянки. Краєм через вікно я побачив, що йде 
чоловік, у якого дуже важка голова. Тіло, здається, невелике, Тіло слабке, а голо
ва важка. Вона його аж нагнула. Я думаю собі: «Боже, яка велика і важка в тої 
людини голова». Перше що я побачив. Зморщок стільки на чолі. От і все. Ми не 
зустрічались. Потім проходить якийсь час, і я попадаю в камеру до Юрка.

А як ви знаєте із розповідей, я був величезний дискутант. Дуже запаль
ний дискутант. Ми з Юрком вели дискусію про науку і про мистецтво, про 
фантазію і про інтелектуальне пізнання, про інтуїцію і про розум. І все це бу
ло дуже цікаве, бо воно було побудоване на прикладах з літератури, мистецт
ва і науки. Юрко був натурою трагічною. Юрко був натурою внутрішньо 
конфліктною. Юрко дуже часто, як поет, говорив переконливо одне, а на 
практиці воно виходило якось по-іншому. Скажімо, він міг говорити про те, 
що інтуїція є основа пізнання, а все інше нічого не варте, бо розум є тільки 
служанкою інтуїції. І одночасно з тим це була людина, яка пожирала десятки 
книжок. Я бачу, що серед поетів є дуже багато людей, які мають добру 
пам’ять на поезії. Я знав ще такого Миколу Петренка зі Львова. Микола знає 
Фальківського напам’ять. Але можете собі уявити, що Юрко міг тиждень чи
тати вірші напам’ять: від Шевченка до Бодлера. Це була справжня ходяча ен
циклопедія. Я дивувався. Я казав:

—  Юрку, ти мені скажи, як ти це робиш?
—  Я дуже просто це роблю. Ви тут щось дискутуєте, а я лягаю ввечері і 

дві години повторяю в пам’яті ті вірші, які я знаю. Воно приносить мені за
доволення.

—  Чи тобі то не надоїдає?
—  Ні. Я собі перечитую в пам’яті всі вірші, а якщо який рядок часом за

буду, то я товчу, товчу ту строфу до того часу, поки той рядок не пригадаю.
Така була манера його інтелектуальної діяльності. Юрко був людиною 

мужньою дуже. Не знаю, чи вам хтось розповідав, що, коли він був чотирна
дцятилітнім хлопчиком, його дядько взяв десь на південь, десь на Передкав- 
каззя і там загорілася машина. Він весь обгорів. Його кинули в лікарню серед 
таких же самих обгорілих дорослих людей. Весь у опіках, він терпів, а ті кри
чали. Він мені розповідав. «Я малий собі думаю: Господи, які вони нетерпе
ливі». Йому кілька разів робили операції на обличчі. Він, очевидно, був дуже 
гарний. Він старався, коли розмовляв з вами, стати так, щоби ви дивилися на 
половину обличчя, яка не спотворена опіками.

І було ще щось таке на грані видіння, коли він важко захворів, і йому 
робили операцію десь на півночі в одному з концтаборів. Лікар зробив йому 
операцію на шлунок, побачив, що він умирає, і викликав маму, і сказав мате
рі: «Я зробив все, що міг. Тепер тільки ви його можете врятувати». І мама 
прийшла. А він каже:
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—  Я чую, як на мене насувається холод. Від ніг піднімається той холод 
вгору, вгору. І я чую, що той холод мене вбиває. І тут мама каже: «Синочку! 
Ти мусиш жити, ти мусиш працювати для України». І вона поклала на мене 
руки. І я чую, як від тих рук отой холод починає опускатися, опускатися. Я кажу: 
«Мама!» Я відкрив очі і побачив, що буду жити. Мама мене врятувала.

Ви знаєте, ця картина мене до глибини душі зворушила. І я хочу вам 
розказати про його останні хвилини.

Ввечері, напередодні його кончини, він сказав: «Михайле, мені дуже 
погано». Я кажу: «Юрку, треба негайно лікаря викликати, може, якісь табле
тки, Юрку!» А він через вікно засміявся: «Ха-ха-ха!»

Знаєте, це мене вдарило. Думаю, що ж то за сміх такий. Це сміх прире
ченого чоловіка. Він на другий день, будучи в тяжкому стані, не пішов на ро
боту. В нього страшні головні болі, якісь червоні кола перед очима. А я на 
роботу не ходив, бо я дуже часто був хворий, і десь о десятій годині він сту
кає. Я виходжу. Він каже:

—  Михайле, я себе дуже погано почуваю.
Я кажу:
—  Юрку, треба щось робити, давайте щось подумаємо...
—  І вони ще мені хочуть забрати сина! Я був проти того, щоб сина від

правляли десь на південь. Бо там може бути погане щось, а тепер син написав 
мені дуже гострого листа. Я того листа порвав. Але я не допущу того. Я себе 
відстою...

Я відчув страшний трагізм. Нікого ж нема. Тільки нас двоє в тій частині 
бараку. Я постукав йому через стіну і кажу:

—  Юрко, почекайте, давайте поговоримо.
—  О ні, ні. Я не маю... Чи «я не маю часу», чи що.
Він забрався і пішов. Ніби кудись спішив.
От він пішов, ліг на ліжко, витягнув ту брихвочку, зробив собі то хара

кірі, накрився, щоб ніхто не бачив. І це тривало десь до дванадцятої години.
О дванадцятій годині прийшов такий Гунар Астра. Помер вже, до речі. Поба
чив, що він дуже блідий і стогне. Викликав лікаря. Прийшов той же Пчель
ніков, побачив, що сталося.

І що мене найбільше вразило... Може, це випадково. Але коли його на 
носилках несли, то чи рука зачепилася, чи він ще був при свідомості... Я по
чув стук рукою об мої двері. В мене тоді нікого не було. То було перед обі
дом. Стук рукою в мої двері. Так Юрко відійшов. Був то чоловік, без сумніву, 
здібний. Маю я тут його один вірш «Мєчта голая». Знаєте той вірш?

Я  його не чув, але мама показувала деякі вірші. Деякі вона 
собі зараз читає.

Був то чоловік, який не здобув якоїсь спеціальної освіти. І, можливо, в 
цій поезії потрібна була б якась школа. Але, що без сумніву, це був обдаро
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ваний чоловік, я в цьому не сумніваюся. Були не рівні його речі. Він весь час 
був поза межами України. Значну частину віршів він писав російською мо
вою. Вірші, написані українською мовою, я вважаю, є слабшими. Він україн
ську мову знав, можливо, як для поета, недостатньо.

Розумієте, поетові потрібні нюанси, відтінки. Але то міг би бути дуже 
цікавий поет чи перекладач, дуже цікавий лектор чи викладач, то без сумніву. 
Це дуже порядна була людина. 1 та любов його була така поетична. Жаль, що 
я її не бачив. Я повинен був би з нею поговорити, щось від неї дізнатися. Ви 
не зустрічалися з нею?

Ні. І дуже жаліє мама, що вона не приїде зараз до неї.
Каже, хоч би раз приїхала поговорити.

Я так само не зустрівся. Але я знаю, як багато значила вона в його житті 
і як багато значила вона в його смерті. Я не хотів би говорити про причини, 
справжніх причин я не знаю, але одну із причин я назву. Для мене особисто, а 
особливо для поетичних натур постійно втрачати, постійно бути погорільцем
—  це була найбільша трагедія. В нього загарбали величезну кількість віршів. 
Він тоді вирішив написати прозовий твір про ялинку і діда, якусь там поему. 
І то все знову заграбастали. Мені здається, що він побачив, що він реалізува
ти себе не зможе, що попереду багато років безпросвітних, і нема чим зайня
тися. І таку трагедію творчого провалу не могла душа винести. Він не хотів 
просто животіти. Він не хотів просто жити. Він хотів жити і творити. А тут не 
було можливості. Тобто творити була можливість, але все те, що ти народив, 
все те знищувалося. Всі ті діти вбивалися. Я думаю, що це одна з найважли
віших причин. Не виключаю і особистих.

Я знав це по собі. Але я психолог. Я знав, чим себе рятувати. І знаєте, 
коли мені забрали оту Лесю Українку... Ну, думаю, все, кінець! Я вам закінчу 
так, як хлопці кінчали! Я більше не можу! А потім думаю собі: «Михайле! Та 
не є ти геній. Та без тебе література не пропаде. Та нічого ти не зробиш тако
го, без чого український народ жити не зможе. А можливо, ти ще йому ко
лись станеш у пригоді. Давай подумаємо».

А я собі думав, що в цьому столітті навряд чи нам вдасться щось зроби
ти. Але отой погляд на себе досить критичний, скептичний. Що не є ти геній, 
вже всі знають і ти знаєш, що ти не геній, що не переживай за це. Але тяжко 
пережити, коли ти втрачаєш. Ви ж бачили, як я писав, те «іносказаніє». Зав
жди під когось, бо вони десятки раз беруть ті зошити і перевіряють. Скажуть: 
«Сомнітєльно по содєржанію» —  і забирають. Десятки разів забирали, тому 
ти пишеш то під Маяковського, то під Бодлера, то під Горького, то ще під ко
гось. Ціла система кодування.

В мене пропадало, але і я був причиною того, як у людей пропадало.
Був такий випадок. В шістдесят шостому році я приїхав в концтабір і 

познайомився з Данилом Шумуком. Данило Шумук написав спогади про
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своє політичне життя, колись він був комсомольським ватажком підпільним в 
Ровенській області за Польщі. Його посадили в тюрму, потім він перейшов до 
ОУН. Величезне його життя, участь в УПА і так дальше. Він написав два зо
шити —  п’ятсот листків спогадів і каже: «Михайле, прочитайте». А ми при
їхали з Валентином Морозом. Мороз прочитав і передає мені. Я кажу:

—  Віддай Данилові, бо я читаю Шопенгауера «Афоризми і максими». 
Дуже цікава книжка.

Потім Данило приносить:
—  Кінчили читати Шопенгауера, читайте моє.
Почав я читати Данила, прийшов обшук, і то забрали. П ’ять років писав. 

П’ять років ховався. Думаю: «Господи! Якби був пістолет, я б застрелився». Я 
кажу:

—  Даниле, що робити?
—  Та що робити... Я вже більше не напишу. Я вже не маю сили.
Я кажу:
—  Даниле, пишіть! Бо я не витримаю. Бо я зробив страшне.
І Данило почав писати. Він звільнився на другий рік. Він приїхав на Во

линь, де були бої партизанів з німцями. Все сфотографував, свідчення в лю
дей зібрав. В нього появився великий творчий підйом. Він це написав краще, 
ніж воно було! Він в шістдесят восьмому звільнився, а я в сімдесят першому. 
Через три роки я повертаюся, він приходить до мене і каже:

—  Михайле, я написав краще завдяки тому випадкові. Я цю книжку 
присвячую вам!

Але що дальше було. Через три місяці обшук. Данило, напередодні, як
би йому хтось навіяв, каже Надії Світличній, принеси до мене, я хочу щось 
поправити. Надя приносить вечором, а на другий день все це забирають у 
нього знов.

Єдиний екземпляр залишився в такого Кулика. Може, чули ви, Павло 
Кулик? Він якийсь сектант зараз є. Завдяки Павлові Кулику ця книжка з ’яви
лася за кордоном.

Я сьогодні отримав знимки від того Шумука. Я зараз покажу вам.
Я  з ним знайомий. Коли я був у  Канаді, ми з ним зустріча
лися.

Ми з ним гостро дискутували. Ми з ним навіть посварилися. Бо вони 
там сперечалися дуже з Морозом. Він мені поставив ультиматум: «Якщо ви 
будете підтримувати Геля чи Мороза, то я з вами рву контакти».

Я  коли його бачив, він був, мені здалося, трішечки змуче
ний, а з вами він прямо аж світиться. Під Торонто він 
десь мешкає.
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Так. Коли я виступаю в Торонто, дивлюся, йде Данило. Два кроки піді
йде, стане і дивиться. Я нічого, виступаю. Думаю: «Иди!» Знов підійде два 
кроки, стане і дивиться.

I так він йшов до мене, може, п’ять хвилин, залом. А я говорив. Коли 
закінчив, я підійшов, його обійняв. Коли його запитали журналісти про його 
друзів, то він каже, що, можливо, оце найбільший мій друг. А він так йшов до 
трибуни, бо боявся, чи я його прийму, чи ні.

Розкажіть ще про цю посвідку. Це таке вам давали на 
звільнення?

Це типова довідка про звільнення. Вона була видана другого липня ві
сімдесят сьомого року. Я був одним з останніх, кого звільняли, бо багато лю
дей звільнились в кінці вісімдесят шостого -  на початку вісімдесят сьомого 
року. Мене звільнили через чотири дні після того страшного сердечного на
паду, про який я говорив. Двадцять восьмого червня був напад, а другого ли
пня мене вже звільнили. Вони нас звільняли по помилуванню, хоча з нас ні
хто помилування не просив. Але я сьогодні бачив проект закону про реабілі
тацію, то там написано, що всі, хто засуджений по статті шістдесят другій, 
частина перша чи друга, антирадянська агітація чи пропаганда, всі ті будуть 
реабілітовані без будь-яких розслідувань. І навіть будуть компенсовані наші 
матеріальні збитки.

Для цього якраз реабілітація дуже необхідна, бо в мора
льному плані перед ким реабілітуватись? Ви всі були та
кі стрижені?

Такі стрижені і такий вигляд був. Рідко хто впізнавав.
Ще слово-два про Тихого.

Я з Тихим познайомився десь в сімдесят сьомому році. Я дуже довго 
сидів з Левком Л ук’яненком у Володимирській тюрмі. Я про Володимирську 
тюрму згадую справді як про академію. Коли в Кучинському концтаборі я 
мав таких цікавих людей, як Гаяускас, Бородін, Микола Горбаль, то там я мав 
теж дуже гарне оточення. Там був Лук’яненко, Красівський, Огурцов із групи 
Бородіна, Астра Гунар, багато литовців, латишів і інші люди.

Коли я був з Лук’яненком, то він мені каже, що тут він зустрівся з таким 
Олексою Тихим, він десь із Донбасу, дуже цікавий чоловік, сів за Угорщину. 
І коли ти вийдеш, то постарайся з ним познайомитись. Але та суматоха жи
тейська... Якогось я листа написав до нього. Але, виявилося, що, мабуть каге- 
бісти того листа перехопили. І, таким чином, знайомство не відбулося. Рап
том приходить до мене чоловік і каже: «Я Олекса Тихий». Дуже красивий і 
цікавий мужчина. Одягнений так по-простецьки, як одягається сільський вчи
тель. Я кажу:

—  Може, ви Тихий, а може, й не Тихий.
—  Я вам можу показати паспорт.
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До мене приходила на перевірку міліція, показували мені паспорт. Один 
з них був Тарасенко, але виявилось, що я його знаю не як міліціонера, а як 
кагебіста. Так що документи нічого не значать.

—  Я сумніваюся, що ви є Тихий, але я вам скажу, що ми будемо говори
ти так, ніби ви є Тихий. Я буду з вами абсолютно відвертий, щирий, але зав
жди буду ставити під знаком питання, чи ви є Тихий. Вас це не ображає?

—  Ні.
Приступаємо до діла. Ми починаємо обговорювати цілий ряд проблем, 

які, якби він був не Тихий, могли б для мене закінчитися дуже драматично. 
Але проходить місяць, другий, третій, і я вже переконуюся, що то справді був 
Тихий. Такий ступінь довіри. Такий мій підхід до людей був. Нас не було ко
му рекомендувати один одному. Вір або не вір. До речі, ми, ті, хто знаходи
лися в опозиції, відрізнялися від тих, хто був при владі і хто користувався до
статками того суспільства фальшивого. Через те, що там був великий ступінь 
недовіри. Скажімо, у верхніх колах нашої літератури, у партійних колах і так 
дальше. А ми зустрічалися з першого погляду, що було цікаво. Він був спра
вжній педагог. Це був чоловік, залюблений у нашу літературу і у свою Доне
ччину. То треба було мати велику мужність і дуже велике серце, аби любити 
отой русифікований Донбас. А він з такою скрупульозністю збирав оті слова, 
як він називав, покручі. Кажу, Олексо, ну на якого біса ви це збираєте? Кому 
потрібні оці покручі українсько-російської мови?

Він каже:
—  Ви знаєте, то є величезне надбання нашої псевдокультури. Ви ж ба

чите, тим живе Донеччина. Такий словник вкрай необхідний.
Надзвичайно цікава сама ідея такого словника.

Так. А потім він приносить до мене книжку, товстезну книжку, може, на 
триста сторінок машинопису. Це висловлювання різних діячів культури, нау
ки, філософії про українську мову. І, звичайно, Маркса, Енгельса, Леніна і 
так дальше. Це було намагання покласти на стіл учителеві якусь таку роботу, 
яка би показала тому вчителеві, що українську мову варто любити, оскільки її 
любили і поважали такі люди. Він постійно був націлений на те, щоб якось 
розбудити оту сонну національну свідомість нашого народу.

Олекса був людиною теж трагічною. Якоюсь мірою він нагадував Сту
са, але відрізнявся і манерою поведінки, і своїм таким флегматичним харак
тером. Я його зустрів у концтаборі, коли він був важко хворий. Йому зробили 
операцію. Вони зробили операцію дуже погано. Тут була пропуклина велика, 
як м ’яч, після операції. Він з тим дуже мучився. А потім та пропуклина стала 
причиною його смерті. Виявляється, потім це ракові метастази дало. Але він 
хотів утвердити свою думку, не хотів коритися цим обставинам. Його звину
вачували всі в ’язні, що він спеціально лізе на рожен. Як це виглядало. Він 
сказав: «Заборонено в таборі з вусами бути. Заборонено, але я не хочу слуха
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тися цієї заборони». І ось, коли доводилося йти до лазні, то йому скручували 
руки, натягували на нього кайдани і насильно голили йому вуса. А він знов 
запускав вуса, а вони потім знов насильно голили йому ці вуса. Оце був дух 
протистояння табірним правилам. Я не хочу коритися табірним правилам. 
Воно дуже перегукується з тим, що я казав про Стуса. Але Стус свій протест 
проти неволі висловлював в такій поетичній формі. Це були поетичні вибухи. 
У Олекси Тихого той протест носив цілеспрямований, спокійний, але непода
тливий характер. Ви що хочете робіть, а я вусів голити не буду. Люди його не 
розуміли. Люди його лаяли за те, що його мучать і люди дивляться на це. Ні
хто не хотів розуміти, що то є той острівець, на якому стоїть його особис
тість, і він того острівця концтабору віддати не хоче. Я того не застав, але 
мені розповідали, що його хотіли комісувати у зв’язку з тою хворобою. Він 
категорично відмовився. Він розумів, що його чекає, але він не хотів ніякої 
подачки з їхньої руки. Він закінчив математичний відділ, а потім він ще пі
шов у Московський університет і закінчив філософський відділ. Була та лю
дина математичного способу мислення. Якщо Стус —  то буйна, як яблуня ве
сною, фантазія, якщо Юрко Литвин —  це щось заманливе таке, як соковитий 
вечір або багатобарвна з запахами ніч, то Олекса Тихий —  це впорядкована 
хата, де все є на своїх місцях. Це абсолютний жрець логічного мислення. Він 
все розкладав по поличках, і його часом тяжко було слухати через те, що все 
в нього піддавалося логічному розбору. Люди йому казали, що не все піддається 
формальній логіці. Що є щось таке, що може замінити цілу систему доказів. Ви
користай багату, цікаву метафору і це буде більше, ніж ти півгодини говориш. 
Але для нього це було далеке від істини. Він будував свої логічні схеми.

Тюрма була страшна не стінами, не гратами. Тюрма була страшна лю
дьми. Вони це старалися максимально використати. Вони наперед знали, хто 
з ким може конфліктувати. Вони з ’єднували до камери людей, які психологі
чно несумісні. І таким чином наперед програмували конфлікти. Бо вони зна
ли, що конфлікти набагато швидше вбивають особистість, ніж будь-які реп
ресії в карцері чи що-небудь інше.

Вміти якимось чином приглушити ті риси, які ведуть до конфлікту, 
знайти такий рівень порозуміння, який дасть людині можливість залишитися 
людиною і, одночасно, не викликати непорозумінь, це було велике мистецт
во. Мені здається, що Олексі не треба було робити ніяких зусиль. Він дуже 
добре розумів, що кожна людина хоче бути особистістю, і він нікому не ліз з 
чобітьми на плечі. Він був спокійний, врівноважений, говорив повільно. Ота
ким я собі пригадую Олексу.

Пане Михаиле, ми говорили про всіх трьох, яких ми пере
возили, моя кіногрупа, зокрема, з родичами, з Пермської 
землі сюди на Україну. Ви, я знаю, доклали дуже багато 
зусиль тут на Україні, щоб відбулося це перепоховання.

286



Власне кажучи, можливо, ви якоюсь мірою перебільшуєте мою участь у 
цьому. Я безпосередньо контактував у цій справі з Іваном Драчем. Думаю 
собі, що Драч зробив дуже багато для того, щоб перепоховати наших людей, 
наших героїв тут у Києві на Україні. Він ходив і в ЦК партії, він ходив в інші 
установи. Моє завдання полягало в тому, щоб організувати громадськість у 
тій справі. Я брав активну участь у засіданнях комітету, який готував все це, 
щоб зустріти вас. І автобуси, і хто що де мав робити... Тобто на мої плечі ляг
ла якогось мірою частина організаційних заходів для того, щоб відбулося те, 
що відбулося.

Яким чином вирішилось, що вони будуть поховані на Бай
ковому кладовищі?

Йшла мова, щоб їх поховати на Лісовому. І якоюсь мірою був згідний 
на це його син Дмитро. Але ціла наша група, Драч, я при тому був, ще хтось 
був, зустрілися з головою міста. А тим головою міста був тоді..., вискочило 
мені прізвище. І той голова міста пішов назустріч, щоби поховати всіх трьох 
на Байковому цвинтарі. Засідання було міськради спеціальне. Йшла мова про 
те, що Стус поет, а при чому тут Тихий Олекса і Юрко Литвин? Але кінець- 
кінцем зійшлися на тім, щоб поховати всіх разом. Я вважаю, що це була ве
лика перемога. І я думаю, що тільки згодом ми оцінимо те, що сталося.

Це вирішилося буквально напередодні нашого прильоту?
Буквально напередодні вашого прильоту.

Я  не випадково питаю. Ми прилетіли сюди вісімнадцято
го, а сімнадцятого нас тримали там на кладовищі до 
тьми тьмущої і робили все необхідне, щоб нічого не від
булося, щоб ми не встигли викопати, перевезти до літа
ка і так далі. І було таке враження, що сімнадщтого 
десь до двох годин все ще вирішувалось тут у  Києві.

Так, так.
І як тут вирішилось, то тоді, видно, хтось сигналізував 
туди в Пермську область і тільки тоді відпустили Воло
дю Шовкошитного з домовинами...

Я вам скажу, що до цієї справи доклалися чимало людей. І Спілка пись
менників дуже багато зробила. І наша Гельсінська група дуже багато зробила, 
і Рух дуже багато зробив. Ви бачили, що то треба було організувати і автобу
си і геть все чисто. Думаю собі, що вийшло воно непогано.

Що ці три постаті і не тільки вони, а й може, Валерій 
Марченко, Іван Світличний для вас значать. Як вони жи
вуть в вас. Яке їх значення сьогодні для України?

Мабуть, кожна людина переосмислює той досвід, який вона набула про
тягом свого життя. Я належу до числа тих людей, які стараються постійно 
взяти з оточуючого середовища щось для себе, якоюсь мірою спроектувати
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собі на душу. Мене завжди вражали люди, які прагнули високого і благород
ного. Я собі думав так. З одного боку, Василь Стус дуже цінив своє поетичне 
обдарування, а з іншого боку, він готовий був покласти життя аби відстояти 
певні принципи. Це був аристократ духу. Отой аристократизм духу характер
ний і для Василя Стуса, і для Юрка Литвина, і для Валерія Марченка, і для 
Тихого, і для Михайла Сороки. Тобто це були люди, які вміли жертвувати. І 
мені здається, що проблема жертовності не є поняття моральне, релігії тільки. 
Без жертовності ми не зможемо осягнути того, до чого прагнемо. Не можна 
буде побудувати держави Української, якщо не буде тих, які готові жертву
вати всім. Не можна побудувати хати, якщо господар і його сім’я не готові 
жертвувати і достатком на столі, і добрим одягом, і відпочинком, бо треба 
працювати від ранку до ночі.

Я був свідком жертовності під час подій сорокових років, коли УПА 
воювала із радянською владою. Мене завжди дивувало, як так сталося, що 
отой сільський хлопець, якого я знав у моєму рідному селі, який любив дів
чатам говорити сальні анекдоти, раптом, коли опиняється в безвихідному 
становищі, кладе собі під бороду ф анату і розривається. Чим це пояснити, 
що він не хотів йти в полон? І, мені здається, що якщо зараз є якась велика 
вада нашого національно-визвольного руху, то тою вадою є відсутність жер
товності у багатьох тих, хто вже сьогодні кричить, що вони є великі патріоти. 
Я бачив ту жертовність, я бачив той спокій, з яким люди вмирали і з яким 
люди готові були вмерти. Перед моїми очима смерть Михайла Сороки, одно
го з найбільш популярних політв’язнів на Україні. Перед моїми очима пове
дінка Марченка, який дуже добре знав, що він помре. Він ніколи не хникав і 
не впадав в істерику. Цей гордий лебідь вмирав спокійно. Знаєте, це захоп
лює.

І коли людині тяжко стає, коли ти йдеш додому розбитий, відбувши оті 
Верховні Ради, а потім ще йдеш в отой Рух, приходиш тяжко втомлений, вже 
спати не можеш і тоді думаєш, що ті хлопці були в гірших умовах, що ті хло
пці показали велич духу. І, ви знаєте, це мене тримає. І я бачив тих людей. І я 
знаю, що такі люди є. А коли є такі люди, то той народ не є мертвий, то той 
народ не є безперспективний. І, незважаючи, що ми маємо трьох отаманів із 
двох діячів, я думаю, що ми зможемо все це перемогти. Якщо ми будемо ма
ти таких, як Марченко, таких, як Стус, таких, як Литвин, таких, як Михайло 
Сорока. Для мене це важить. Для мене важить, що людина може жертвувати 
найдорожчим. Для Стуса поезія була його покликанням. А він витягнув це, 
поклав на стіл для того, щоб утвердити ідею. Ми можемо сьогодні говорити 
про те, що Україна втратила великого поета. І, можливо, не треба було так 
робити. Але, з іншого боку, ми не знаємо, як би воно сталося, якби Стус 
впрягся в тюремну лямку і став слухняним в’язнем. Чи був би Стус тоді по
етом? Для мене є ті люди. Для мене ще є те, що, незалежно від обставин, лю
ди вміли працювати. То були всі дуже працьовиті люди. Я завжди захоплю
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вався, як можна серед такої метушні кожну хвилину вільного часу викорис
товувати, щоб перекладати того Рільке, думати про те, чому українська по
езія не на європейському рівні, і робити все для того, щоб вона такою була.

Такий потяг до високих ідеалів і підпорядкування всього свого життя 
оцьому великому потягу до вічного і великого. І я собі думаю, що я є в тому 
відношенні дуже щаслива людина.
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ІРИНА КАЛИНЕЦЬ 21 березня 1991 р. 
Львів, облвно

Листуватися ми почали вже значно 

"більше, відкрито, коли Василь був на засланні і я була на 
засланні. А в таборі як передавалися ці листи, то є табірна таємниця. Я не бу
ду зупинятися на змістові цих листів. Колись я передам їх, вони будуть на
друковані. Але поки-що це мої листи. Я не хочу годитися з тою думкою, що 
Василь залишився тільки як спогад.

Згадується мені, звичайно, перепоховання Василя, а радше повернення 
на батьківщину. Адже тоді, коли такий трагічний був його стан, передчуття, 
що він помре... На Андрія ми поставили гілочки і на ту гілочку кожен заду
мав свого близького. Якщо гілочка на Різдвяні свята розцвіте, то та людина 
буде довго жити. Я поставила одну гілку і не сказала дівчатам нічого, на кого 
та гілка. Я поставила три. І одна з них була Василева. Але вони не знали, чия. 
І вона зів’яла. І коли вона зів’яла, всі глянули на моє обличчя, переглянулися
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між собою, і вже без слова ми знали, що то Василева гілка. Тоді вони почали 
сваритися на мене, що то я погану гілку зірвала, і що взагалі все то неправда. 
Правда виявилась тоді, коли прийшла звістка про Василеву смерть. І за всяку 
ціну треба було, щоб він повернувся. Повернувся на Батьківщину.

Я пам’ятаю, як у вісімдесят восьмому -  вісімдесят дев’ятому році ми 
тут у Львові розпочали з Молодіжним театром вечори Василя Стуса. Слуха
чів було дуже багато, зал був переповнений. Скільки було тих вечорів —  я 
вже не пам’ятаю, п’ятдесят чи шістдесят. Без кінця і краю. І на кожному я ка
зала, що Василь Стус повернеться. І він повернеться тоді, коли його домови
ну нестиме на руках вся Україна. Бо він буде повертатися тоді, коли відчує 
сонце свободи. Вертатись у країну рабів Василь не хоче. Він був надто само
тній тоді в Києві. Він писав мені в одному листі, коли приїхав із заслання до 
Києва: «Я тут один, як палець». Він не мав на увазі дуже близьку йому дру
жину Валю. Валя —  це взагалі щось надзвичайне. Дійсно, така дружина мог
ла бути тільки у Василя. Він не мав на увазі сина. Він мав на увазі, що не має 
в Києві друзів. Не має таких однодумців, яких він хотів би бачити коло себе. 
І, нарешті, в серпні, коли іде перший з ’їзд Руху, Дмитро їде по батька. Має 
їхати. І йому не дають дозволу. Я пам’ятаю, я подумала і сказала Дмитрові, 
що батько не хоче повертатися сам. Він не хоче лишати там своїх побратимів, 
які теж поховані поруч на цвинтарі. Коли в листопаді Дмитро їхав, я якраз 
приїхала в той день на його телефонний дзвінок, бо Дмитро попросив мене 
бути координатором похорону, розробити сценарій похорону. Якась була 
безпорадність в тому, як ховати в Києві. У Львові ми би тут знали. Нам це 
простіше. У нас збереглися ці традиції відпроваджання вічно безсмертної 
душі до найвищих чертогів. В Києві того вже не було. Отже, коли я приїхала, 
Дмитро їхав по батькову домовину. Разом вони мали привезти домовину з ті
лом Литвина і домовину з тілом Тихого. Я сказала: «А тепер ти привезеш ту 
домовину. Бо я Василя знаю. Він сам не повернеться. Він такий».

Отже, справді, ми почали готуватися до того похорону. І я сказала тоді 
організаторам, Михайлу Гориневі, що їх треба зустріти. Вони на батьківщину 
вертаються. Це не просто похорон, це повернення. Треба вийти із прапорами, 
зі свічками до Борисполя і зустріти. Хлопцям сподобався цей задум.

Був лютий мороз. І я пам’ятаю, як кагебісти сиділи тоді у приміщенні 
аеровокзалу. Я пам’ятаю, бо я так страшенно змерзла і пішла погрітися. І 
один з них повернувся і сказав: «Да, привезли уже машину с ящиками». Я 
зрозуміла, що уже на подвір’ї машина, і побігла. Справді, машина вже стояла 
і труни були запаковані в дерев’яні ящики. І тоді ми вистроїлися перед тими 
машинами. І до мене підходить міліціонер і каже: «Вы долго так будете ид
ти?» Він вирішив, що ми так будемо йти до Києва. Я кажу: «Та ні, ми лише 
по цій площі перейдемо». Так починався похорон. За рішенням киян, похо
рон мав бути із римо-католицької церкви, оскільки Київські греко-католики 
там також мають відправу, але я сказала, що цього не зрозуміють люди. Бага
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то хто не зрозуміє, що ми повинні повернути Україні її храм. І українській 
церкві повернути віру і народ. І тому я сказала, що краще хоронити з тої цер
кви, звідки хоронили Валерія Марченка. Щоб з тої церкви хоронити Василя. 
Пішли ми з Валею до батюшки Ніколая. Він сказав, що на подвір’ї  можна по
ставити домовини. Але зм ’як на наші прохання і дозволив домовини постави
ти в церкві. То було б дуже страшно тримати домовини на подвір’ї. А ми не 
знали, де їх тримати. Ми поставили ці домовини у церкві. А раненько при
йшли хлопці, і прийшла молодь із прапорами, і зайшли до церкви. І батюшка 
Ніколай за наказом Філарета збунтувався. Як це так, прапори в церкві! Гос
поди, в цілому світі національні прапори висять у церквах, а в нас не можна. 
Він сказав, що не буде відправляти, поки не винесуть прапорів. І вийшли з 
прапорами. Люди вийшли, щоб була відправа. І за наказом Філарета замість 
панахиди батюшка підняв дві літургії, що взагалі по канонічних правилах не- 
дозволено. То є навіть гріх тяжкий. І тоді два наші греко-католицькі свяще
ники, отець Ярослав Лесів і отець Іван Сокільник, зайшли до церкви, щоб за
спокоїти людей. Щоб люди не наважилися під час літургії навіть РПЦ робити 
якийсь рух в церкві. Бо яка б мила-чи немила нам та служба Божа, навіть, як
що вона весь час славила Пімена, це є служба Божа. І наші священики стояли 
весь час, щоб відбулася та служба Божа.

Але ми вже запізнювались, адже час був вирахуваний, кожна хвилина. З 
міліцією ми їздили по Києву і вираховували, де мають зупинятися автобуси. 
Я ще пригадую суперечку з деякими людьми з Києва з оргкомітету, які мені 
закидали: «Що ви робите? Як ви могли собі взагалі уявити таку річ, щоб від 
Софії до Університету люди стали зі свічками? Та ж людей поб’ють і розже
нуть!»

Я сказала, що не поб’ють. Не поб’ють. Ми нагадаємо міліції, що кожна 
людина на Землі є народжена матір’ю. А кожна мама вчила свою дитину, що 
якщо йде похорон —  стань! Зупинися! Зніми шапку і постій! Бо ти також 
смертний. І ти не маєш права бути похований, як пес. Бо коли так будеш від
носитися до того, хто йде в останню свою дорогу, то ти не знаєш, як тебе бу
дуть відпроваджати.

На оргкомітеті виникла навіть така сутичка. Мені дорікали, що це фан
тастичний задум. Поруч сидів Михайло Горинь. І я тоді кажу:

—  Михайле, скажи їм, чого ми хочемо!
А він каже:
—  А ми хочемо, щоби на двадцять друге січня був ланцюг від Києва до 

Львова.
Знаєте, клин клином вибивають. Ну що таке від Софії до Університету 

Київського супроти ланцюгу від Києва до Львова? І коли вони почули цю 
ідею, вони замовкли.
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За п’ять хвилин дванадцята я була на Софії, і мені стало страшно. Стоя
ло кілька львів’ян і кажуть мені, трошки так іронічно, бо знають, що то моя 
ідея зі свічками:

—  Нам сказали стати від Софії до Університету.
Я кажу:
—  І станемо!
І раптом почали йти люди! Вони плили, як ріки! І я пригадую собі, як 

ми у Львові у вісімдесят сьомому році робили перший мітинг, присвячений 
Богдану-Ігорю Антоничу. У листопаді. Це було точнісінько те саме. Коли ми 
прийшли на ту площу, не було нікого. За п’ять хвилин зібралася тьма людей. 
Тут було те саме. Люди йшли, йшли, йшли... Таке враження, ніби вони чека
ли десь по брамах, по підворіттях, щоб рівно о дванадцятій опинитися на 
площі. І вони стали зі свічками.

Дуже багато було кагебістів. І знайомий нам був такий Гончар. Прізви
ще українське, але... То страшна була людина, коли він приїжджав у табір. То 
страшна людина. І як він дивився єхидно, коли ще мало було людей. З такою 
знаєте, якоюсь перевагою. Це вам не Львів, це Київ.

І раптом маси людей, які стали плече в плече зі свічками. 1 тоді вони, не 
знаючи, що діяти, напереріз автобусам, які вже виходили на Софійську пло
щу, пустили тролейбуси і машини. І ланцюг розірвався. І деякі люди не зорі
єнтувалися, що дуже важливо було не зупиняти походу. Розумієте, важливо 
було. Нам би все одно вони не дали ті домовини витягнути з машин. Нам 
йшлося тільки про одне —  щоб вздовж того кордону свічок ті автобуси 
пройшли. Трошки така була дезорієнтованість. І раптом колона розірвана. 
Автобуси залишилися. Два хори, греко-католицький хор із Калуша і хор ав
токефальної церкви, ідуть разом і співають. Дуже люди організовані. Ця ор
ганізованість була просто неймовірна. Це як за помахом якоїсь палички. Пет
ро Когут з мегафоном іде. Стала колона, а автобусів не пускають. І тоді я бі
жу зі всіх сил до першого хрестоносця і кажу: «Ідіть! Повільно, повільно, 
крок за кроком». І вони пішли. Вниз по Володимирській. І коли такий промі
жок виник вже великий, з того боку вулиці стоїть такий високий працівник 
органів, дивиться так на мене і каже:

—  Да, твоя взяла. Ладно, езжайте!
Ви знаєте, що це означало? Це означало, що він тут же збагнув те саме, 

що я. Що зараз по Володимирській колона підійде до певного будинку, стане 
під цим будинком і буде кричати «Ганьба!» доти, поки автобуси не доженуть 
колону. Він швидко дуже зорієнтувався і тут же пустив автобуси, тут же ска
зав їхати. Наші священики вийшли, але не всі. Вийшла маленька неув’язочка, 
що ті священики поїхали. Вони боялися, що там буде дуже багато людей. Бу
ло б, звичайно, краще, якби були всі п ’ять священиків. Йшли через весь Київ. 
Але все одно. Київ дивився на цей похорон настільки здивованими очима!
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Вони казали, що такого ще не було. А старі люди казали, що хіба-що коли 
ховали Лесю Українку.

Так вертався Василь. Він вертався так, як він хотів. Все сталося так, як 
він хотів.

Знаєте, в наш вік легко були містиком. Але коли Дмитро сказав мені... Я 
переживала, що дитина, хлопець, хоч він вже дорослий, але батько в уяві —  
одне. А побачити все-таки мертвого, та ще після чотирьох з половиною років. 
То, знаєте, страшний якийсь мусить бути стрес. А він мені так якось спокійно 
розповідає:

—  Батько зовсім не змінився, лише почорнів.
Я кажу:
—  Як це так не змінився? Що це ти говориш? Що значить «не змінив

ся»?
—  Ну, розумієте, він лише почорнів.
Я кажу:
—  Слухай, ти мощі бачив? У Лаврі?
—  Ну, так.
—  Ти розумієш, що повернувся батько? Повернулися мощі його.
Була така ситуація під церквою. Ми дуже спішили. Ми страшно нерву

вали. Ми не встигали. Адже все по хвилині розраховано. Отець Іван і отець 
Ярослав дають розпорядження обнести домовини довкола церкви. А я кажу:

—  Нема часу! Нема часу! Розумієте! Боже мій! Три рази. Це ж півгоди
ни вони будуть обносити! Ні! Ні разу!

І раптом отець Іван випростовується і каже мені:
—  Пані Ірино! Звідки ви знаєте, чи не будемо ми канонізувати їх? Це ж 

мученики наші.
Якби щось мені в горлі стало. Я кажу:
—  Добре. Гаразд.
—  Я розумію, що нема часу. Один раз ми мусимо обнести довкола цер

кви домовини. Я думаю, що Василя ми будемо канонізувати.
Я думаю, що Василь це також знав. Він не прагнув бути святим. Але він 

прагнув високої духовності для свого народу, високої духовності. І тої церк
ви, і тої віри, яка об’єднує всю Україну. Але це Україна молодих. Це не наша 
Україна.

Ми —  покоління нездале. Ми —  покоління нікудишнє. Ми —  покоління 
феодального розуму. Але з вашого покоління буде те покоління, про яке ви 
говорите.

Буде. Я знаю, що буде.
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НЕЦЕНЗУРНИЙ СТУС

У найближчих друзів Василя Стуса склалося враження, що він у свій 
внутрішній світ нікого не пускав і що його ніхто так і не зрозумів.

Видається, що люди, які досить близько знали Стуса, змирилися з його 
незбагненністю. Натомість літературні критики не схильні з цим погоджува
тися. Вони намагаються витлумачити принаймні важкоприступність Стусової 
поезії, дошукуються причини свого нерозуміння, нездатності знайти ключик 
до Стуса. Розгублені дослідники творчості пояснюють це ускладненою обра
зною системою, тематичною обмеженістю, незвичною лексикою. Рятівну ду
мку Юрія Шевельова, що «героїчна біографія Стуса сьогодні стоїть на пере
шкоді розумінню його як поета», підхопили усі стусознавці. Дослідники вба
чають в його творчості «великий світопояснювальний міт про кінець світу», 
знаходять у його світогляді низку суперечностей (між «кшталтуванням» своєї 
душі і покірністю долі, у ставленні до християнства, у розумінні ролі поета), 
пояснюють його бунт дитячими психічними травмами, проекцією особистих 
проблем на соціум тощо.

Стусові вірші здавалися мені зовсім незрозумілими. Спочатку я вважав 
їх адресованими не розумові, а почуванням. Пізніше, зіставивши події його 
життя з поетичними образами, помітив, що він, як азійський акин, співає те, 
що бачить. Кидається в очі і вражає «безперечна біографічна цінність ран
нього рукописного доробку. За словом —  поетично перевтілені життєві фак
ти. [...] Та головне —  біографія душі: настроєві реалії, спонтанні реакції, до
зрівання —  емоційне, світоглядне, мистецьке, етичне» (М. Коцюбинська 
«Поет»).

Вкотре перечитуючи спогади про В. Стуса, я звернув увагу на його по
ведінку, коли він з якоїсь причини втрачав самовладання, і те, що було у ньо
го на душі, вихлюпувалось назовні. Таких свідчень дуже мало.

І. Дзюба згадав єдиний випадок, коли Стус не контролював себе. «Була 
якась цікава виставка в Музеї українського мистецтва. Якесь нове явище від
кривалося. Дмитро Горбачов запросив мене і, очевидно, також і Василя, тому 
що коли я прийшов, там був Василь. Він, видно, сильно був п’яний, втратив 
контроль над собою, трошки аж хитався і трошки чіплявся до інших людей, 
до оточення. Я не пригадую, як це конкретно було, але пригадую, що трошки 
чіплявся, трохи так різко реагував. І навіть трохи, що мене здивувало, з мов
ним моментом це було пов’язане. Хтось по-російському відповідав, і він різ
ко реагував на це. Це мене дуже здивувало, бо нормально він дуже толерант
но до цього ставився».

Очевидно, десь глибоко в душі у Стуса відбувалися якісь потужні нур- 
ти, пов’язані з «мовним моментом».
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Якщо простежити за поведінкою Стуса, пов’язаною з «мовним момен
том», який так здивував Дзюбу, то виявиться інший цікавий «момент» —  сві
тоглядний.

У родині Стуси послуговувались українською мовою, яку вони привез
ли в Донецьк з вінницького села. Цю подільську говірку зберегла його мама 
їлина Яківна. Вона знала багато українських народних пісень. Батьки Василя 
не проводили жодної спеціальної «мовної політики», на відміну від інших, 
які, опинившись у такому ж становищі, наполягали на зросійщенні своїх ді
тей. Наприклад, батько Олега Орача (Комара), директор сільської школи, на
полягав, щоб його син навіть удома намагався розмовляти російською. Мати 
іншого Василевого товариша, Івана Калиниченка, постійно вихваляла радян
ську владу, бо дуже любила свого сина і боялася, щоб та влада його не зни
щила, як усю її родину.

Василь Стус пішов до школи в шість років. Школа була російською. 
Про те, що можуть існувати українські школи, він, мабуть, не здогадувався, 
хоча недалеко ще животіла українська школа, але вона вважалася гіршою і 
непрестижною. Василь з охотою ходив до школи, гарно вчився, був улюбле
ним учнем усіх вчителів, його посилали на літературні та математичні олім
піади. На канікулах їздив у піонерський табір.

Його старша сестра Марія згадує, що Василь «любив виступати на зльо
тах юних піонерів. Виступи йому не писали, він сам їх придумував. Ще й ру
чку піднімав і кричав: «За Леніна! За Сталіна!» Люди дивувалися:

—  Это, наверно, сын какого-то райкомовца или обкомовца?
—  Да нет, —  відповідала вчителька, —  отец у него простой слесарь, а 

мать —  домохозяйка».
Грав у футбол. Любив історію. Багато читав. Грав на гітарі.
Разом з однокласником Ніколаєм Галкіним випускав шкільну стінну га

зету. Той хлопчик гарно малював, а Василь придумував віршовані підписи. 
Не побоявся написати віршик навіть про сина директора школи:

У нашего Лени неприятность — опять двойку получил, 
потому что и сегодня он химию не выучил.
И немецкий язык знает он узко, 
потому что он привык говорить по-русски.

Василь Стус закінчив школу зі срібною медаллю. Він ішов на золоту, 
але комісії видалося, що у творі з російської літератури Василь замість літери 
«о» написав «а».

Медаль дозволила йому вступити без іспитів до Сталінського педінсти
туту на українську філологію. Чому він поступив саме на українську філоло
гію? Раціональної відповіді на це запитання нема. Пояснень треба шукати в 
тих самих підсвідомих нуртах. Очевидно, цей «мовний момент» уже давався 
взнаки. Слід зауважити, що мовна стихія мала міцні корені в родині Стусів.
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Це можна проілюструвати конкретними випадками. Наприклад, сестра Стуса 
Марія розповіла, ідо вона живе в російськомовному оточенні і українською 
мовою розмовляє лише з найріднішими людьми —  своєю матір’ю їлиною 
Яківною та дочкою Тетяною. «З Танею я ніяк не можу російською розмовля
ти. Хоч вона з чоловіком і дітьми російською розмовляє. Колись вона в ліка
рні лежала. Я думаю, в лікарні буду російською розмовляти. А треба було по 
телефону говорити, бо в неї була інфекційна хвороба. Я з нею розмовляю ро
сійською по телефону, а вона каже: «Мамо, чому ти зі мною так говориш, що, 
ти мені не рідна?» І ми почали українською. А всі ж дивляться, коли україн
ською говорити».

Стус закінчив інститут з відзнакою і тому мав можливість отримати 
роботу в рідному місті, але він за власним бажанням поїхав на роботу в село. 
Чому? А тому, що в Сталіне він почував себе чужим, не міг там «прижити
ся», не знаходив «фунту». Саме життя його «вигнало зі Сталіно, як селюка, 
може, як занадто холерика, і — може —  як безнадійного романтика» (з листа 
до В. Дідківського, вересень 1959).

Може, йому був потрібен «мовний фунт»?
Вчителював Стус у селі Таужні Гайворонського району на Кіровоград- 

щині. Там він також «фунту» для себе не знайшов. Ось рядки з листів (до 
В. Дідківського та А. Лазоренка за серпень-вересень 1959):

«Влаштувався на квартирі непогано, та і народ тут щиро-добрий, сло
вом, «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Мова, як на Вінниччині, бага
та і співочо-яскрава. Рай і ад».

«Прогулянки з першими знайомими не рятують од нудьги, бо вони дуже 
тупі і дуже доброчесні».

«Часто нападає «хандра», як говорить М. Рильський. Від того, що я да
леко од дому, більше —  од того, що умови для праці несприятливі, ще більше
—  од того, що я, зробивши вилазку в село, якимось бар’єром а чи відгоро
джуюсь од людей, а чи вони від мене».

«Так, ми там, в Сталіно, вели немудрощедре життя, як зв’язок, що три
мався словесною тиною, павутинням словесним. А фунту —  не шукали. Не 
шукаю його і зараз, бо наперед знаю —  даремно».

Стус не пропрацював там навіть одного навчального року, але колеги- 
вчителі до сьогодні згадують його з теплотою. Спогади самого Василя трохи 
інші. Ось, наприклад, які враження залишились у нього від шкільного турис
тичного походу до околиць Гайворона, на берег Південного Бугу:

Аж і Гайворон!
Темніє поруч синього, 
пахне меливом, олією, селом.
Спали табором, 
співали про Росію
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і міщанський берегли апломб.
Дітлахи, тугі, як головастики, 
піопервожаті, як кроти, 
а в наметах —  червонясті ластівки 
і пухкі вгодовані коти.
Тут пожий, коли й земля не крутитися.
У патріархальнім барлозі, 
все тут спить!

Такий «патріархальний барліг» з «тупими й доброчесними» «кротами», 
«котами», «червонястими ластівками», що співають про Росію, не є тим грун
том, який шукав Стус.

Навесні Василь отримав повістку до армії. Колектив школи влаштував 
гарні проводи і подарував книжку з написом: «В день проводу в армію...».

Стус не мав великого бажання служити в Радянській армії. Щоб уник
нути служби, він намагався влаштуватися інструктором в Гайворонський 
райком комсомолу. «Одержав я повістку у військкомат, у райкомі ж захотіли 
взяти до себе інструктором. Приїхав я пізно в Гайворон. Якби на 2-3 дні ра
ніше, то, можливо б, і не служив. А так —  в райкомі пройшло бюро, а в 
військкоматі теж якась єрунда: коли ви, мовляв, уже розрахувались, то йдіть 
служити» (з листа до В. Дідківського, 19. 11. 1959).

В армії Стус зайнятий переживанням свого першого кохання. Ось вірш 
з фрейдівськими еротичними образами, в якому ліричний герой

самотній —  на обидві земні півкулі, 
як холодна колодочка караульного ножа, 
коли ти така далека-далека.
Та як тільки його кохана скаже «люблю»,
Одне-єдине, кругле, вологе,
соковите, як плід біля вишневої кісточки.
червоне слово,
холодна зброя відреагус ерекцією, і він розглядатиме 
набряклу колодочку 
караульного ножа.

Але це кохання виявилось нещасливим.
В армії наприкінці 1960 року Стус пережив дві втрати: після нещасного 

випадку йому ампутували дві фаланги на лівій руці і від нього пішла його ко
хана дівчина.

«Недавно одержав запрошення на весілля, бо моя дівчина виходить за
між. їй-бо, згадуєш Шекспіра і його славетне:

Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя.

(в листі до В. Дідківського від 5. 10. 1960).
В наступному листі (до В. Дідківського, 4. 11. 1960):
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«...палець мені був зіпсував настрій тільки при перев’язках... (...) Інший 
удар був трохи сильнішим, і він вирвав мене з тихої гавані, куди я приходив 
частенько стомленим, покірним і люблячим, усе забуваючи і так само усе 
прощаючи. Тої гавані нині нема, згадок нема, але це не розпач і не крик, про
сто стало трохи важче там, де так хотілося мати щось полегше».

В армії Стус пише менше віршів, зате більше спостерігає і думає.
Погортаємо його армійські листи до В. Дідківського за I960 рік.
«Зі мною кілька литовців. [...] Для 3 млн литовців виходить література 

20-тисячними тиражами. Од цієї звістки мені ставало соромно за себе і при
ємно —  за цей інтересний і свідомий народ».

«Востаннє я був вражений даними статистики, котрі вміщені у «Правді» 
за 4-5 лютого. 12,4% українців вже вивітрились, далі —  сама цифра —  37 млн
—  мене ввела в розпач. А які ми малі, їй-богу! Продивившись проценти для 
різних народів —  білоруси, українці поруч з євреями можуть похвалитися 
найбільшим вивітренням. Це, звичайно, робить нам честь.

Але це не повинно обезнадіювати. Адже це питання за своєю хоча б 
складністю потребує не самовирішення, а роботи».

Після служби в армії Василь Стус влаштувався викладати українську 
мову та літературу в середній школі № 23 міста Горлівка. Зайве казати, що й 
там його любили учні і поважали вчителі. Учні —  за те, що він ніколи їх не 
ображав і не ставив двійок, а колегам по роботі імпонувала його незалежна 
постава стосовно начальства та офіційної ідеології.

У Горлівці Стус пережив ще одне велике кохання. Він зустрічався там з 
дівчиною, яка працювала на Новогорлівському азотно-туковому заводі. Ва
силь написав про неї вірш і помістив його у збірці «Зимові дерева».

Я знаю —
ми будем іще не раз бродити з тобою, 
слухати ліс притихлий, 
старих і мудрих сорок, 
вирізняти гудки азотно-тукового заводу, 
чути постріли па мовчазному полігоні, 
і, лячна, наслухатиме нас земля.
Розгублена між роботою  і дозвіллям —  
вечірньою школою, чергами, перукарнею, 
дощ овою  погодою  і театром,
комсомольськими зборами, подругами з гуртожитку, 
ти прийдеш до мене, самотня, настрашена і чужа, 
розграбована на всі свої сто шістдесят сантиметрів зросту.
І разом з тобою  ми заходимося визбирувати 
роздаровані уста, очі, пам’яті, 
погляди, губи, плечі,
розшукаємо все —  д о  найменшого паніггя, 
щоб, затиснена в себе, як в кулачок,
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ти ставала цільною і неушкодженою, 
реставрована для мого охриплого 
горлового шепоту щастя.
Поки ж тебе немає, 
ти виповнюєшся на мене самого.
Чекання, вибираючи мене,
обростає гудками, пострілами, криками,
заким не стане тобою,
лишивши мені велике нащулене вухо —
відчути визубрені
твої підбори самотні.

Поезія стверджує, що Василева дівчина була комсомолкою, навчалась у 
вечірній школі, жила у гуртожитку, мала 160 см зросту. Змовчав Василь про 
те, що звали її Ольгою і на заводі вона працювала старшою лаборанткою. 
Жодне мило не могло знищити стійкого запаху хімреактивів, який ішов від її 
тіла. Вона грала на гітарі й гарно співала. У неї було російське прізвище і бу
ла вона людиною російськомовною, може, росіянкою. Мабуть, вона справді 
кохала Василя, бо дуже непокоїлась його незрозумілою прив’язаністю до 
українства.

Рідну мову мою
Ти мені пробачала, немов дивацтво...
Ти, напевно, мене любила,
Бо тільки морщилась,
Коли я говорив про любов,
Яку мої предки назвали коханням.
А я вірив —
Серцю не треба слів,
Серце ж саме 
Навчає нас розмовляти...
Так, ти, напевне, любила мене,
Коли якось промовила:
— Навіть мову твою.
Здається, змогла б полюбити...
Усім подобалось,
Коли ти доплітала вкраїнський гумор,
Жертвеннице!
...А потім
Ти сказала, що жертви були 
Зовсім даремні.
Я ж не бачив, сліпий, доброти 
1 не бачив пожертви твоєї.
Ти пробачиш мені сліпоту?
Мені важко за неї, важко,
Я не можу забути про неї,
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хоч ти 
мені вже 
пробач.

Здавалося, В. Стус повністю інтегрувався в радянське суспільство, став 
звичайним його членом. Та несподівано в Горлівці з ним трапилась подія, та
кож пов’язана з «мовним моментом», яка його дослівно шокувала, поставила 
на межу вибору, примусила його сумління працювати і реагувати на виклик.

Восьмого грудня 1962 Василь Стус із вчителем тієї ж школи Василем 
Шиманським після уроків зайшли пообідати до робітничої їдальні № 20, яка 
містилася на території шахти недалеко від школи. Стали в чергу. Стус був 
високого зросту, а Шиманський —  невисокий. У школі з них по-дружньому 
кепкували, прозиваючи Штепселем і Тарапунькою. Коли підійшла їхня черга 
до віконця роздачі, Шиманський замовив:

— Будь ласка, на перше борщ, на друге —  шніцель з картопляним пюре.
За ними в черзі стояли шахтарі, не зовсім тверезі, бо якраз в той день їм

видали аванс. Раптом один з них зробив дуже нечемне зауваження:
—  Ты что, падло, по-нашему говорить не умеешь? Ты почему говоришь 

«на першэ»? Ты что, не можешь по-человечески сказать «дайте нам на пер
вое»? А ты говоришь «на першэ, на друге»!

Власне, те ж саме говорила Василеві його кохана дівчина Ольга, але, 
звісна річ, в набагато приязнішій формі.

Жінка, яка видавала страви, спробувала отямити шахтарів:
—  Как вам не стыдно, это ж учителя нашей школы.
—  А нам плевать, что они учителя. Это бандеровцы. Мы их в сорок пя

том не добили, мы их сейчас добьем.
Мало сказати, що ці слова Стуса обурили. Він втратив над собою конт

роль, нестямився, на якийсь час скинув із себе «кольчугу». (Василь Стус об
мовився якось, що йому дуже заважає те, що він завжди повинен перебувати 
в кольчузі.) Він взяв того нещасного шахтаря за барки і почав ним трясти. 
Тут підскочили інші шахтарі і відборонили свого товариша-«інтер- 
націоналіста».

Василь спочатку списав усе на нетверезий стан шахтарів і вирішив не 
відвідувати шахтарську їдальню восьмого та двадцять четвертого числа, в 
дні, коли шахтарям виплачували гроші.

Та це його не заспокоїло. Прийшовши додому, Стус почав писати лист 
до свого хрещеного літературного батька Андрія Малишка. Народжувався 
текст у великих муках. Завершивши роботу, Василь відіслав лист 12 грудня 
1962 року.

Процитуємо кілька цікавих моментів:
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«У нас немає майбутнього. Коріння нації —  тільки в селі, а «хуторянсь
ким» народом ми довго не проживем, пам’ятаючи про вплив міста, про ар
мію, про всі інші канали русифікації».

«Як же можна миритись з тим особливим інтернаціоналізмом, який мо
же призвести до згуби цілої духовної одиниці людства?»

Андрій Самійлович отримав цей зойк враженої душі, але відповіді не
дав.

Стус не розумів, що з ним діється. Якщо подумати, то ця затія з листом 
до Малишка була абсурдним вчинком і в ньому виявилась не сила і мужність, 
а слабкість і розгубленість, бо шукав він розради і захисту. Чому він звертав
ся до Малишка, зрозуміло —  більше не було до кого. Нам зараз ясно, що Ма
лишко нічого відповісти не міг, та й запитання були риторичні. Через два мі
сяці це розумів і Стус, бо 16.02.1963 написав Малишкові таке: «Шановний 
Андрію Самійловичу! Зо два місяці тому я надіслав вам лист, в якому, вили
вши весь свій біль з приводу багатьох жорстоких «чому», я прохав Вас зара
дити чим-небудь. Ваше мовчання стало мені за сувору відповідь. Пробачте».

Можна стверджувати, що у грудні 1962 року закінчився перший етап 
творчості, чи період «щедрого белькотання душі» (В. Стус «Феномен доби»), 
і розпочався новий, коли автор віч-на-віч при повній притомності зіткнувся з 
твердим реальним фізичним світом. І він виявився аж ніяк не матеріальною 
копією того духовного, що був у його душі. «Поет увіходить у незбагненний 
для себе світ» (В. Стус «Феномен доби»).

Неначе в сні було моє дитинство, 
неначе в казці я пройшов цей вік, 
і мій вінок, де квітло двадцять весен, 
уже пожовк, осипався, опав.

Викладати українську мову в горлівській школі на тлі загину «цілої 
одиниці людства» було «недоумством». Василь Стус аж ніяк не був «недоум
ком», він добре розумів ситуацію і почувався зобов’язаним її виправити. 
Стус переїхав до Києва і вступив до аспірантури Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. Він уже облишив пошуки «ґрунту», бо впевни
вся, що його нема. Поселився в аспірантському гуртожитку в Академмістеч
ку і відчув себе дуже самотнім в цьому світі:

Емігрантом. Їй-Богу. Ліжко.
І на ковдрі —  од вікон грати.

Він відчував себе елементом українського етнічного організму, клітин
кою «духовної одиниці людства» (з листа А. Малишкові). Але він був сам.

О кара земле, окрай гри, 
бери мене, бери.
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Або в іншому вірші:

Виглядаю долю довгождану,
а не д іж ду —  вибуду із гри.

Показовим є часте вживання слова «гра». Гра є винятково людським ви
дом діяльності. Вважають, що тільки у процесі гри відбувається творення со
ціальних структур.

До того ж відбувся розрив з коханою людиною:

Не відповідаєш? Мовчиш? Заціпило?
Не можеш вибачити? Клянеш?
Не можеш вивіритись розлуці?
Серцю —  довіритися?
Мовчиш, як покинута вагітна?

Поетичним чуттям, інтуїтивно Стус відчув, що він інший, що він не мо
же стати гвинтиком радянського суспільства, елементом чужої, протиприро
дної йому структури.

Стус шукає виходу за допомогою розуму, логіки:
Погляньмо, що він пише в дослідженні «Дещо з думок наших попере

дників про національне питання на Україні та про її сьогоднішнє буття»:
«...за переписом населення 1959 року маємо близько 4,5 мільйона украї

нців в СРСР, що відмовилися від материнської мови на користь російської, 
бачимо, що тут уже йдеться не просто про проблеми, а про щось фатальніше, 
про життя і смерть української нації».

«Сільське українське населення, колгоспники не мають фактично до
ступу до міста, не можуть вливатися в міське населення і виносити за межі 
села українську мову».

«...міське населення в українських містах рекрутується в основному за 
рахунок наїжджих росіян».

«...видно при простих арифметичних підрахунках, що (...) тільки через 
росіян 4 227 769 українців не мають змоги жити в українських містах. Коли ж 
добавити сюди ще й євреїв, які майже всі живуть у містах і користуються ро
сійською мовою, то серед міського населення буде вже понад 31% неукраїн- 
ців (тобто некорінного населення республіки). Отже, понад 5 мільйонів укра
їнців не можуть зайняти свого законного місця в містах, не можуть користу
ватися всіма отими перевагами, які дає життя у місті порівняно з помешкан
ням на селі, не можуть брати найактивнішу участь у творенні самої культури 
української нації. Скільки серед тих понад п’яти мільйонів гине щодня, що
години безслідно Шевченків, Франків, Бортнянських, Кошиців, Лисенків, 
Драгоманових, Грушевських, Яворницьких!»

«...понад одна чверть [...] співвітчизників, замість того, щоб посісти міс
це спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою в народному гос-
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подарстві республіки, продовжують немудрацьке діло Хоми Гудзя, тобто 
«живуть на гною, довбаються в гною, їдять на гною і вмирають на гною», аби 
угноїти собою землю для тих, хто їх вище гною ніколи й не ставив у своїх 
«генеральних, перспективних планах розвитку народного господарства».

Про це ж Стус пише і до першого секретаря компартії України 
П. Ю. Шелеста вже після першого арешту:

«Внаслідок багатьох причин соціально-політичного і культурного хара
ктеру національна приналежність українця стає мало не предметом його со
рому. Це калічить людину, травмує її морально. Все її рідне минуле стає не
потрібним тягарем, більше того —  гріхом і мало не тавром. [...] ...населення 
самостійної Української радянської соціалістичної держави саме відмовля
ється від своєї мови» (лист до Шелеста 1972).

Василя Стуса добре розумів, як не дивно, лауреат Нобелівської премії 
Генріх Белль, який виступав на його захист. На запитання кореспондента ра
діо Західної Німеччини, у чому полягає злочин Стуса, пан Белль відповів:

«Його так званий злочин полягає в тому, що він пише свої поезії по- 
українськи, а це інтерпретують як антирадянську діяльність. Існують давні 
суперечності між українцями і росіянами, що виявляються також у питаннях 
мови. Стус пише свідомо по-українськи. Це єдиний закид, що мені відомий. 
Навіть не закид у націоналізмі, що також дуже легко застосовують, а виклю
чно на підставі української творчості, що трактують як антирадянську діяль
ність».

Та це було уже в 1985 році, за кілька місяців до загибелі поета. А в дру
гій половині 1960-х років, як вважають упорядники багатотомного видання 
творів В. Стуса, в його зошиті з’явився цікавий документ під назвою «Пам’я
тка для українського борця за волю». Це поради борцям за вільну Українську 
національну державу:

«Треба мати тверде переконання, що твоя Правда за тобою. Тому пам’я
тай: з тобою можуть учинити фізичну розправу, але моральна перемога —  за 
тобою. Ті, що переслідують тебе, тримають Україну в колоніальному ярмі 
шляхом страшного терору, геноциду, нищення найкращих синів України. На 
твоєму ж прапорі —  вільна Україна з вільними громадянами, держава, в якій 
не буде соціального визиску і національного гніту».

Далі Стус радить, як переховувати підпільну літературу, добирати но
вих людей, як поводитись при арештах тощо.

Цей документ зберігався в архівах КДБ і був повернений родині Стуса в 
1991 році. Він, здається, не фігурував у матеріалах обвинувачення на жодно
му суді над Стусом.

Якось у розмові Стуса з мистецтвознавцем Дмитром Горбачовим зайш
ла мова про письменника Миколу Лескова з приводу того, що Лесков — 
українізований російський письменник. Новиною було те, що не тільки укра
їнці стають росіянами, а й росіяни можуть стати українцями. Стус тоді силу
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вався українізувати свого сусіда по аспірантському гуртожитку Владислава 
Табєлєва, який приїхав зі Свердловської області. Владислав Дмитрович зга
дує: «На меня лично произвело впечатление, что он говорил всегда только 
по-украински. Мне было неудобно не пытаться разговаривать с ним по- 
украински. Он меня часто поправлял, заставлял повторять несколько раз оп
ределённые трудные для меня украинские слова. Но я на него нисколько не 
обижался, хотя я был в те времена несколько гордый. [...] Он пытался сделать 
так, чтобы я тоже говорил по-украински. Другие смеялись надо мной, потому 
что я не всё мог выговорить. Но Василь никогда надо мной не смеялся. Он 
всегда меня поправлял. Я уже тогда читал по-украински. Много слов не по
нимал и спрашивал, не стесняясь. Но стеснялся говорить. Не стеснялся гово
рить с Василем по-украински, зная, что он надо мной никогда не посмеётся». 
Дружина В. Табєлєва Вікторія Казимирівна, українка, вдячна В. Стусові за 
виховання чоловіка: «Мені на початках нашого знайомства доводилось на 
політичні теми воювати зі своїм чоловіком. Перше моє відвідання його кім
нати почалось з того, що я зірвала портрет Петра Першого, який висів у ньо
го на стіні, і сказала, що якщо він буде висіти, то я до тебе не прийду. Він 
спершу образився, але потім зрозумів мене. В плані навіть не політичного 
становлення чи дозрівання, а хоча б розуміння української проблеми, Василь 
зробив дуже багато для мого чоловіка. І зараз він розуміє наші події, наші бі
ди, наші проблеми більше, ніж багато хто з українців».

Про те, що Стус бачив принципову різницю між українським і російсь
ким етносами, свідчить, наприклад, присутність в його блокноті вірша, запис 
якого датують 1970-1972 роками.

Утро серое в тумане — я раскрыл окно, 
баба серет за дровами, серет уж давно, 
полупьяненький солдатик девку еть ведёт, 
прислонившись у забора, мужичек блюёт, 
вижу лужу, в луже тёлка тихо-тихо ссьгг, 
вот вам русская сторонка, деревенский быт.

(К. Стус. Твори у  чотирьох томах.
—  Толі 3. — Книга друга. — С. 448.)

Тоді ж Стус написав у передмові до збірки «Зимові дерева»: «Ненави
джу слово «поет». Поетом себе не вважаю. Маю себе за людину, що пише ві
рші. Деякі, як на мене, путящі. І думка така: поет повинен бути людиною. Та
кою, що повна любові, долає природне почуття зненависті, звільнюється од 
неї, як од скверни. Поет —  це людина. Насамперед. А людина —  це насампе
ред добродій».

Чому Стус не вважає себе поетом? Він же пише вірші і, навіть, «путя
щі». Чому йому навіть слово «поет» ненависне? Відповідь міститься у вище- 
наведеному уривку. Тому, що поет —  «це насамперед добродій», який звіль-
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нюється від «почуття зненависті». Стус відмежовується від таких поетів- 
добродіїв. Він не може відмовитися від «природного почуття зненависті»

Його самоцензура не дозволяє виповісти це прямо. Та й, крім того, Сту
са ніхто не зрозумів би, бо тоді найрадикальніші інтелігенти мали смертель
них ворогів свого етносу за найщиріших братів. Тому після вбивства Алли 
Горської Стус дозволить собі тільки сказати:

Ярій, душе. Ярій, а не ридай.

Лише в період заслання, «убивши цензора в собі» і, не зважаючи на те, 
як його зрозуміють (бо розуміти вже не було кому), він напише:

Боже, розплати шаленої,
Боже, шаленої мсти, 
лютості всенаученої 
нам на всечас відпусти.

У відсутності «гніву пречистого» Стус звинувачував православ’я, «пасе- 
їстичний дух» якого «тяжким каменем упав на молоду невизрілу душу наро
ду [...]. Може, це одна з причин нашої національної трагедії».

Либонь, Стус до своєї боротьби не зміг зрекрутувати жодного бійця. 
Таких людей в Україні вже не було. Побутував лише «патріотизм», про який 
Стус був дуже невисокої думки: «чесноти на гидкому ґрунті, квітка, виросла 
з учорашніх нужників. І цей педерастизм, ця чеснота навпаки, ця гангрена 
болю видається за патріотизм».

Горде тіло моє нецензурне!
Що мені з тобою робити?
Куди податися?
Як узаконити тебе?
Щоб узвичаєне предками, 
круглим моїм дитинством, 
гострою молодістю моєю 
назвати своїм!
Тіло моє!
Четвертоване ерою.
Заборонене, та моє, 
що мені з тобою робити?
Відпадають руки мої.
Відпадають ноги мої, 
голова моя відпадає.
Як багряний кавалок — 
моє серце диміюче.
Горде тіло моє нецензурне!
Я тебе, як молитву беріг, 
а ти якесь дивне: 
не пристосоване до життя.
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В цьому вірші Стус говорить одночасно і про свою власну духовну 
структуру, і про тіло свого народу.

Говорячи про дитинство і юність, Стус має на увазі ранні періоди етно
генезу. «Кругле дитинство» асоціюється з давньою керамікою, солярними 
знаками чи із круглолицими камінними бабами. «Гостра молодість» —  це пе
ріод княжої доби і козацької держави. «Гостра» вона тому, що зіткнулася з 
жорстоким зовнішнім світом. Австралійський дослідник Марко Павлишин 
розтлумачив нам, що у Стуса коло завжди символізує природність, органіч
ність, святість,

бо надто кругле небо краю, 
і кругла саду лі пота, 
бо мати дивиться свята,

(«П осоловів од співу сад»),

а «гострота» означає страждання, насильство, зло:

Квадратура
таємних бід і ромби самоти, 
і прямокутники старих напастей, 
і лінії спадні усепокори.

Пізніше розвиток етнічного організму було жорстоко припинено, і він, 
не досягши зрілості, почав розкладатися.

Тепер стають зрозумілими інші Стусові образи. Прочитаймо наприклад, 
такий вірш зі збірки «Веселий цвинтар»:

Цей біль —  як алкоголь агоній, 
як вимерзлий до  хрусту жаль.
Передруковуйте прокльони 
і переписуйте печаль.
Давно забуто, що є жити, 
і що є світ, і що є ти.
У власне тіло увійти 
дано лише несамовитим.
А ти ще довго сатаній, 
а ти ще сатаній, допоки  
помреш, відчувши власні кроки 
на сивій голові своїй.

В. Стус «пригадав», що є життя, що є світ і що є він. Він увійшов у тіло 
власного народу, як жива клітина входить у тіло біологічного організму. Ва- 
силевим тілом є тіло його народу. І він з жахом усвідомлює, що його людське 
тіло зможе проіснувати довше, ніж тіло його народу. Такий результат його не 
влаштовує, і він має намір померти, коли відчує, що він живий, а народне ті
ло уже скінчило тернистий шлях («помреш, відчувши власні кроки на сивій 
голові своїй»).
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Таке його світобачення підтверджується спогадом його друга зі студе
нтських часів Віктора Дідківського: «Ставлення Стуса до національного пи
тання випливало з його філософії життя. Своє філософсько-національне кре
до Василь обґрунтував мені у 1978 році, коли приїздив на похорон батька у 
Донецьк. Нація — це спосіб існування людства. Інакше, як у формі нації, 
людство існувати не може. І тому порушення прав нації, а тим більше полі
тика знищення націй (лінгвоцид, етноцид, екоцид) є брутальне порушення 
прав людини, злочин проти людства. Тому збереження прав нації на існуван
ня, захист і боротьба за її нормальне буття (збереження культури, мови, зви
чаїв) —  це є боротьба за збереження людства» (Василь Стус у своїх листах // 
Вітчизна. —  1995. —  № 7-8).

Невідомо, чи Стус захоплювався ідеями Освальда Шпенглера, Арнольда 
Тойнбі чи Льва Гумільова, але образи поета відчутно перегукуються з їхніми 
уявленнями.

У 1965 році Василь Стус познайомився з поетом старшого покоління 
Миколою Омеляновичем Самійленком, який тоді працював майстром будіве
льної бригади дослідного господарства Українського науково-дослідного ін
ституту садівництва. Знайомі попросили Миколу Самійловича взяти на робо
ту Василя Стуса, який після звільнення з аспірантури не міг працевлаштува- 
тися. Стус працював спочатку в будівельній бригаді, а потім —  у котельні. 
Іноді Василь залишався у Миколи Омеляновича на ніч, і між ними відбували
ся довгі розмови. Самійленко згадує: «Настрій у нього був розбитий. Це я 
зразу помітив. Він більше скаржився. Я його, в перші дні особливо, спиняв. 
Кажу: «Василю, відімкнися! Не закаламучуй розум усяким злом чи ненавис
тю». М. Самійленко ділився зі Стусом своїм невільницьким досвідом. Він 
провів десять років у таборах за участь в УПА. У Карлазі Микола Омеляно
вич чотири з половиною місяці спав на одних нарах з Львом Гумільовим. Во
ни багато розмовляли сам на сам. «То була справді Божа милість наді мною. 
Я забув, що находжусь в концтаборі». М. Самійленко розповідав Стусові про 
те, що Гумільов порівнював етноси з живими організмами.

Пізніше М. Самійленко через свого колишнього однокурсника, заступ
ника міністра будматеріалів, влаштував В. Стуса на роботу у відділ реклами 
та інформації, де він працював до першого арешту.

З уявленням про національний організм пов’язані образи, взяті Стусом 
зі статевої сфери. У листі до Б. Гориня, характеризуючи українську інтеліге
нцію, Стус пише: «Нічні полюції замість діянь —  це наше», а трохи нижче: 
«Всякий (навіть український) інтелігент: без рук, без яєць, без учинків».

Ці ж образи присутні в розмові, яка відбулася між В. Стусом і 
Р. Корогодським у день, коли стало відомо про трагічну загибель сина
В. Коротича. (Син Віталія Коротича Андрійко впав у трансформаторну будку 
і згорів.)
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Стус і Корогодський сиділи на лавці і журились з приводу цього жахли
вого трагічного випадку. Мимо них пройшов молодий поет Григорій Кири
ченко, який продався більшовикам —  пішов служити в їхню пресу.

—  Це великий поет, —  сказав Стус. —  Але зараз він мрець, і ніякий це 
вже не поет. [...] Зрозумій, що від кожного з нас хочуть, щоб ми відмовилися 
від себе, від нашого спілкування між собою і від того, що ми робимо.

— Це ти дуже складно, —  відповів Корогодський, —  Я  думаю, що все 
простіше. Ми, напевно, робимо не те, що в цьому суспільстві прийнято. Вони 
цього не хочуть. Це їм вороже.

—  Ну, може, так. Ти надто спокійно про це говориш.
—  Так. А чого нервувати?
—  Та нервувати тому, —  заводився Стус, —  що нам варто тільки збочи- 

тись, тільки від себе відмовитись —  і все! Тут от вирви! —  він показав на 
свій пах. —  Отут вирви! —  він зробив жест, ніби відривав собі геніталії. —  1 
вся чоловіча сила... Вже нема поета, вже нема людини, вже нічого немає! 
Вирви!

«Вирви» він повторив три чи чотири рази. На весь голос. І ще й показу
вав. Ще він казав, що вся історія працює на те, щоб ми зникали. Що ми прак
тично позбулися своєї історії, і нам накинули іншу історію. І ми продукти не 
своєї історії. І люди наші не свої, не наші люди. І Гриць не наш.

—  Я інакше сприймаю все це, — сказав Корогодський. —  Ти якось як 
особисту образу.

—  Так! Ти шо, не вважаєш, що він нас зрадив?
—  Ні, —  відповів Корогодський, —  я не вважаю. Він зробив свій вибір. 

Ти ж уже стільки начитався тої екзистенціальної філософії. Чому ти не хочеш 
визнати, що всі мають право на вибір. [...] Кого він зрадив? Я думаю, що 
найбільше він зрадив самого себе. А ти вважаєш, що він нас зрадив. Я не 
вважаю, що він мене зрадив. Він мені сьогодні чужий.

—  Ну, я не знаю. Може, ти й правий. Але я все одно відчуваю велику 
прикрість, велику втрату.

Стус порівнював чоловічу потенцію зі здатністю бути повноцінною 
творчою людиною. Адже живий організм творять окремі клітини, які несуть 
однаковий генетичний код, певну інформацію. І якщо цю інформацію спо
творити, то клітини уже не зможуть збудувати досконалий організм. А почи
нається організм зі статевих клітин, які містять спадкову інформацію.

Все одно милішої нема 
за оцю  утрачену й ледачу, 
за байдужу, осоружну, за 
землю цю, якою тільки значу 
і якою барвиться сльоза.
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Стус вважає вітчизну втраченою. Процес розпаду зайшов надто далеко. 
У листі до Богдана Гориня він писав: «...уяви собі предмет у русі. Предмет 
втрачено, скажімо, він згорів. Лишився тільки рух як пам’ять про предмет і 
туга предмета, грудний собачий щем перед місяцем. Ти пізнаєш у цьому 
нас?»

—  Вы знаете, кто такой Стус? —  казали друзям на співбесідах кагебіс- 
ти. —  Он же эк-зи-стен-циалист!

Життя і творчість Стуса дають багато підстав для того, щоб після втра
ти ним Вітчизни зарахувати його до табору екзистенціалістів. Може навіть 
видатися, що він був найпослідовнішим практикуючим екзистенціалістом. 
Можна багато сперечатися про те, до якої з течій він належав, чи був екзис
тенціалістом у «вужчому» чи в «ширшому» розумінні.

Якщо екзистенційною вважати кожну вихідну ситуацію, коли людина 
починає мислити самостійно від початків, «самасобоюнаповнюватись», 
«прямостояти», то в цьому сенсі Стус, безперечно, найпослідовніший екзис
тенціаліст.

У моменти найбільших душевних потрясінь до його віршів з максима
льною прямотою прориваються незвично яскраві образи, навіяні такою на
становою. Наприклад у вірші, присвяченому пам’яті Алли Горської, дорогої 
для нього людини, по-звірячому вбитої:

А ти шукай —  червону тінь калини 
на чорних водах —  тінь її шукай, 
де жменька нас. Малесенька щопта 
лише для молитов і сподівання.

Щоб ці рядки стали зрозумілішими, випадає «взятися за вкрай невдячне 
завдання перекладати поезію прозою». Якщо наважитись здійснити таке 
«блюзнірство супроти поезії» (Ю. Шевельов), то ці поетичні образи прозо
вою мовою можна перекласти так:

«Якщо ти самотній в цьому чужому світі, намагайся знайти острівець, 
який є лише тінню твоєї далекої невідомої ідеальної батьківщини (образ 
М. Пруста, який пізніше підхопив М. Мамардашвілі). Червона тінь калини на 
чорних водах —  це тінь вічності на плині часу. Ми, громадяни далекої неві
домої батьківщини, зібралися тут, але нас дуже мало і можливості наші дуже 
обмежені.

Усім нам смерть судилася зарання,
бо калинова кров —  така ж крута,
вона така ж тррпка. як кров у наших жилах.

Ми —  громадяни далекої невідомої батьківщини, у наших жилах тече її 
кров. «Калинова кров» —  ознака, образ спорідненості (як група крові, гене-
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тич ний код, побратимство). Ми не зможемо довго прикидатись іншими, жити 
за чужими законами,

вічно потерпаючи,
що світ тебе помітить і у б ’є.

(«М іж  світом і дуиіею виріс мур»)

Нас викриють і знищать».
Одних вбивали. Інші зрікалися своєї недавно віднайденої далекої неві

домої батьківщини під тиском обставин. Комусь ціннішим здавалося власне 
життя і здоров’я, комусь —  дорожчою любов до дружини, дехто не зміг за
лишити напризволяще дітей, а інші просто втомилися жити поза суспільст
вом.

Вкотре перечитуючи літературознавчий твір В. Стуса «Феномен доби» 
про життя і творчість Тичини, я звернув увагу на докладний опис космогонії 
Тичини. Стус робить це, жодним словом не обмовившись, як він до цього 
дійшов. Він лише ілюструє свої міркування тичинівськими текстами, які не 
дають достатніх підстав для далекосяжних умовиводів.

Загальновідомо, що проза суттєво відрізняється від поезії. У поезії автор 
пише те, що відчуває, що йому відкривається, а в прозі —  тільки те, що знає. 
Тому в прозі при уважному читанні можна легко віднайти зв’язок між текс
том і особою, що його написала. Тематичний матеріал і спосіб викладу ви
значаються конкретними біографічними характеристиками автора (соціаль
ним походженням, освітою, професійним і особистим досвідом). Якщо в нас 
є «надлишкові знання» про автора і про те, що він пише, то в тексті можна 
«вирахувати» і його самого. Якщо ж автор пише не лише про те, що знає, а й 
для того, щоб щось прояснити для себе, то можна не сумніватися —  пише він 
про свої власні переживання. Тому виникають серйозні підстави вважати, що 
Стус у «Феномені доби» проектує на Тичину своє власне світовідчуття.

Зробімо невеликий експеримент. Замінімо в тексті «Феномена доби» 
прізвище «Тичина» прізвищем «Стус», а тичинівські вірші —  Стусовими. 
Читаймо:

«Його творчість припадає на той час, коли із безкрайої стихії тривалого 
національного потопу проглянула гора Арарат».

«Вийшовши із семінарійного мороку, Стус одержав кілька щасливих 
літ для прочування свого дитинства в дорослому віці (цьому сприяли 
XX з ’їзд Партії, розвінчання культу особи Сталіна, хрущовська відлига. 
Б. П.). По суті, Стус одержав життя удруге. І в цьому другому житті було 
знайомство зі світом уперше, було нове дитинство і нова молодість» (цілком 
по-платонівськи —  життя як пригадування, або по-стусівськи —  відчитуван
ня первісного тексту із палімпсеста. Б. Я.)».
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«Перша публікація в «Літературній Україні» засвідчила психологічний 
стан людини, повної сподіваної радості, більше чутої, аніж осмисленої, радо
сті перед звершенням. Це стан розкошування людської особистості на розго
родженій території існування, особистості, вивільненої від старих канонів, 
особистості в час перетворення і особистості передовсім. Так дитина відкри
ває для себе світ — уперше. Це стан існування, як спалаху, існування невимі
рного ні в часі, ні в просторі —  адже це існування поза звичкою, каноном, 
необхідністю, законом, примусом. В такому стані нема діла ні до минулого, 
ні до майбутнього: весь світ —  ось перед очима. [...]

О болі радісні непізнаних бажань,
Тривожний крові шал і перші поривання,
Коли багрить чоло бадьора рань 
Знання й незнання.

Власне, це радість у собі, довірлива радість сподівання світу, ще не відкрито
го очам. І тримається вона тільки на рГвні щедрого белькотіння душі».

Ходімо, друже мій, дивачний хлопчику, 
ходімо вдаль. •
Удвох шукатимем, чого нам хочеться, 
ану ж, гайда!

«...внутрішній світ самого Стуса, сказати б точніше, його дух витає в 
просторі трьох, майже означених у собі сфер. Кожна з цих сфер —  завтрашня 
гіпотетична авторова подоба.

Розглянемо їх по черзі.
Перша сфера —  сфера прочування або й чекання самого себе і світу. 

Вона існує на нульовому рівні самоусвідомлення, так що важко й добрати, 
якою мірою вона протистоїть (та й чи протистоїть узагалі) зовнішній, 
об’єктивній сфері. Часом ця перша сфера зливається із зовнішньою цілком, 
ототожнює себе з нею.

Наведу авторські самоназви цієї сфери поетового духу: «тривога ран
ня», «той край, де...», «висока рань», «день горішній, незайманий», «благісна 
земля».

Вірші цієї групи засвідчують рівень «сліпої» свідомості молодечих літ, 
пантеїстичний рівень самовизначення. Саме тут маємо сліди прочування, пе
редчуття світу за закритими дверима людських діянь; це контактування зі 
світом на віддалі, до першого із ним знайомства (а знайомство виникне після 
чіткого розмежування себе і світу).

У системі Стусової космогонії це найвища духівна сфера —  десь на рів
ні емпіреїв. Це найвище поетове небо, зовсім непідвладне законам гравіта
ції».
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«У віршах другої сфери схрещено золоті мечі двох поетових прагнень
—  неба і землі. Ця сфера постійно затінюється вищою сферою (так виника
ють підстави для журби) і проектується на землю (звідси нарікання на свою 
незавершеність, двоїстість туги —  туга втрати і туга напівдороги).

Минас час моїх дитячих вір.
І я себе з тим часом проминаю.
І вже не віднайдусь, і вже не знаю,
А чи впізнав би на човні новім 
Свій давній берег.

Десь на межі першої і другої сфер закінчилося поетове дитинство, і та
лант доходить свого змужніння.

Як запалить тебе, багаття, 
у чорний день? У чорну ніч?
Як тишу притулить до віч 
і ждати, ждати, ждати, й кланятись, 
клонитись ранкові, що йде 
під божеволіючим сонцем, 
і кликать день, котрий бреде 
у клекоті й клятьбі?

Як бачимо, автор уже не годен вигармоніювати своїм мажорним настро
єм свій внутрішній світ: владно прохоплюються контури того твердого світу, 
якого містичні руки поета уже не сягають. Починаються перші сутички з цим 
твердим світом. Щоправда, поки що вони фіксуються дуже обережно:

Тоскний тріск у порожнім лісі, 
і пташиний колючий свист.
Падолист.
Де ж метелику сісти?

Кілька разів повторюється слово «смерть»...
Вранішній світ емпіреїв облітає, мов мак. Надходить сумовитий вечір, 

перша осінь молодості. Починається розповідь про загибель найпершої, най
чистішої частки поетової душі. Сон буття закінчується. Поет увіходить у не
збагненний для себе світ».

«Третя сфера —  на рівні землі, або ж над самою землею. Це сфера ви
ключного драматизму. Починаючи від «Веселого цвинтаря» і закінчуючи 
«ГІалімпсестами».

Золота година національного звільнення закінчилась, так по-справ
жньому і не почавшись.

Ти скажеш — день твій тільки-но почався.
А я скажу — опівдні впала тьма. І тьмуща...
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Це було нищення найвищої поетової віри —  його «гнилого інтелігентс- 
тва», етичних уроків Сковороди, «чистоплюйських» ідей кирило-мефодійства
і драгоманівства.

[...] Настала звична для нашої національної психології трагічна доба».
«Я не знаю Стуса більш стомленого і зневіреного, більш трагічного і 

людяного, ніж Стус —  автор цієї збірки («Час творчості», ще не написаної на 
той час). Він весь у цьому страшному часі —  самотній і високий, як біль. І 
тільки зрідка його зблідлих уст торкається сардонічна усмішка:

Отак живу: як мавпа серед мавп.
Але її тут же одміняє вираз владного трагізму:

Здрастуй, бідо моя чорна!
Здрастуй, страсна моя путь!

Здається, поет став свідомим своєї тернистої долі, традиційної місії 
українського поета. Його розпач урівноважує виспокоєна віра в те, що і в цей 
страшний для його народу час він зйлишився гідним свого високого покли
кання людини і митця:

Що тебе клясти, моя недоле?
Не клену. Не кляв. Не проклену.
Хай життя — одне стернисте поле,
але перейти — не помину.
Дотягну до краю».

На цьому ми припинимо це дослідження, бо у ньому неможливо досяг
нути потрібної чистоти експерименту. Дуже різняться текстотворчі фактори, 
є небезпека потрапити у пастки підмін і натяжок. Та все ж нам вдалося ще раз 
підтвердити вже відому думку, що кожен серйозний автор пише, щоб прояс
нити себе. Космогонія, яку В. Стус приписує Тичині, є в першу чергу світо
баченням самого Стуса.

Настав січень 1972 року. Почались арешти. Прийшов момент найвищо
го вибору: «Хіба й собі поцілувать пантофлю Папи», як зробив Тичина, чи 
залишитись собою. Піти служити більшовикам означає зрадити далеку неві
дому батьківщину. Тичина зрадив. Стус —  ні. Можливо, що й завдяки Тичи
ні, на прикладі якого він зміг змоделювати свою ситуацію і підготуватися до 
моменту вибору.

Цікаво, що на момент арештів можна було передбачити, яку долю обе
руть собі люди. Генріх Дворко розповів такий епізод.

Після арештів 1972 року у професора Генріха Дворка зібралися дружи
ни заарештованих Івана Світличного та Євгена Сверстюка, а також Михай
лина Коцюбинська. Щоб поговорити, вийшли на вулицю. Обговорювали пи
тання про те, хто з заарештованих може зламатися, піти на співпрацю з ре
жимом. Всі стали на тому, що першим може зламатися Дзюба. Другим назва-
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ли Івана Світличного. Цікаво, що це сказала Леоніда, його дружина. Вона по
яснила, що він учений, і тому може піти на розумний компроміс. Якщо буде 
розумний компроміс, то чому не піти на нього? Третій, кого вони назвали — 
Євген Сверстюк. А четвертий, і навряд чи це колись станеться, на їхню дум
ку, був Василь Стус.

Для того щоб стати повноцінним громадянином СРСР і уникнути пере
слідувань, заарештованим треба було лише підписати документ про те, що 
вони зрікаються громадянства далекої невідомої батьківщини, і зробити від
повідні зміни на пергаменті своєї душі.

Стус дуже гостро і боляче переживав кожну втрату і обов’язково на ко
жну реагував або листом, або телеграмою, наприклад, такою: «Фе, як негар
но».

«...той, кого я знав, —  помер, —  писав В. Стус до І. Дзюби. —  Чому ти 
не хочеш глянути в вічі своїй найбільшій трагедії? Перед тобою стояв вибір: 
або податися з нами на схід, або врятуватися страшною ціною самознищення. 
Ти обрав останнє».

Не пішовши на співпрацю з режимом, Стус зберіг себе (на відміну від 
тих, хто «самознищився»), і після арешту в слідчому ізоляторі на нього зійш
ло осяяння:

а все ж буття твоє —  у  леті, 
і в ньому —  порятунок твій.
Вся суть твоя —  лише в поеті, 
а решта —  тільки перегній, 
що живить корінь.

(«Блажен, хто тратити уміє»)

Воно було нагородою за те, що він зберіг здатність до «лету», не обтя
живши себе звичним житейським непотребом.

Стус набув здатності прямо контактувати з незримою «найвищою духі- 
вною сферою» буття. Поетичну збірку «Час творчості», написану тоді в ізо
ляторі КДБ, дослідники вважають вершиною Стусової творчості

Михайлина Коцюбинська так згадує спілкування зі слідчими: «Стра
шенно примітивні люди розмовляли з нами. Іноді навіть не злі, але примітив
ні неймовірно. Ми проходили під рубрикою «націоналісти». Це значить —  
ріж москаля, ні слова по-російськи —  тільки по-українськи. Я пригадую, як 
страшенно здивувався один з тих, що зі мною вів бесіду. Він вийшов, а зі 
мною розмовляв слідчий у справі Леоніда Плюща. В нього на столі знайшли 
мою книжку про поетику Шевченка. Справа Плюща велася російською мо
вою. І той слідчий так обережно мені каже, що оскільки у нас російською мо
вою ведеться справа, то може б ви... Я кажу, ну давайте, щоб швидше. І я по
чала з ним говорити. А цей мій слідчий заходить —  і остовпів, вражений тим,
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що я сиджу і спокійно розмовляю по-російському. От на такому зоологічно
му рівні!»

Роман Корогодський розповів, що в приміщенні КДБ один працівник 
запитав щось у нього російською, а той відповів по-українськи.

—  Вот вы и попались! —  закричав кагебіст, —  я к  вам обращаюсь по- 
русски, а вы мне как отвечаете?!!

При тому він так верещав, як різаний, ніби я йому не знати що зробив 
(мабуть, від радості, що нарешті побачив справжнього націоналіста. Б.П.). Я 
весь сполотнів, напевно. Але я сказав, що я в українському КДБ українською 
мовою розмовляю, це нормально».

Здається, кадебісти краще знали, якими мають бути захисники України, 
ніж самі борці.

В очах кадебістів недолугими виглядали представники національної ін
телігенції, які в ситуації смертельної загрози, коли їхній етнос пожирається 
чужим, протиставляють цьому якусь безпорадну писанину, а коли їх затри
мують, то вони, в більшості випадків, негайно зрікаються своєї боротьби і 
дбають лише про власні інтереси. А найбільше такі борці обурюються, коли 
кадебісти їм натякають, що оскільки вони борються за існування своєї нації, 
то, очевидно, є націоналістами.

Насамкінець останній епізод з «мовним моментом».
Останнє побачення з рідними В. Стус мав навесні 1981 року. Наступне 

побачення дозволили в 1984-ому. До воріт Кучинського табору приїхали його 
дружина Валентина та сестра Марія. Побачення мало бути не «особисте», а 
«загальне». При такому побаченні розмовляють по телефону крізь скло або 
через стіл, якщо телефон не працює. Розмовляти треба російською мовою.

Стус не вийшов побачитись із дружиною та сестрою. Він відмовився від 
побачення. Дружині та сестрі сказали, що Стус не захотів виконати звиклу 
формальність при виході з зони (назвати свої прізвище, ім’я, по батькові, 
строк та статтю) та відмовився розмовляти з рідними російською мовою.

У вересні наступного року Василь Стус помер. Ми знаємо, що сталось 
далі. Він прочинив двері і ввійшов у «вертикальний склеп, куди живущим за
казано ходити», рушив вгору —  «аж до зірок у найпевнішу ніч, в ту геть за
литу чорнотою вічність» і став перед Богом. Та зовсім не для того, щоб

У пасти Господові в ноги 
і відмолити всі гріхи, 
і попалити всі дороги, 
і загубити всі шляхи.

Не діжде,- проклятий, не діжде.
Я стану з Господом на прю!
Перечекаю ніч і вижду 
чи вирву з посмерку зорю 
і почеплю її на небо:
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хай світить, бісова, як слід!
Бо тільки так, бо так і треба 
людський виховувати рід.
Я на зорю не обернуся.
Я, може, завтра пропаду, 
та, може, з правнуків діждуся — 
хтось піде й піде по сліду, 
і розпізнає серед снігу 
серед глибокого мій хрест, 
і. може, зіб’є з нього кригу, 
аби, померлий, я воскрес
і пробудився жити знову, 
щоб стати з Господом на гірю,
і не поранню — вечорову 
чіпляв над обрієм зорю.

Іро іуміло, про яку зорю йдеться в цьому вірші і чому вона має бути не 
«поранньою», а неодмінно «вечоровою». Вранішня зоря уже не раз сходила 
НОЛ ітш ою «ембріонною Україною», а «зорю вечорову», яка с в і т и т ь  націям, 
що діїїпілн свого розвитку, Господь не поспішає почепити над нами.

Богдан Підгірний
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С. 8 та с. 39-51. Замість МИКОЛА Осадчий мало бути надруковано МИХАЙЛО 
Осадчий. Просимо у читачів пробачення за прикрий недогляд.

С. 112-113. Особа, яку у книзі названо «невідомий з народу-. — це Зіновій Кра- 
сівський (1929-1991), діяч українського національно-визвольного руху, правозахис
ник, поет, прототип п’єси Галини Тельнюк «У. Б. Н.».
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чина-фільм», 1992 p.), «Правди дорога 
терниста» про Вячеслава Чорновола 
(Укркінохроніка, 2001 p.), «Хроніки від 
Фортінбраса» за мотивами книжки 
Оксани Забужко (Укркінохроніка, 2002 p.), 
телефільмів та телепередач.
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Народився в 1950 році на Віннич

чині в селянській родині.
Навчався на філологічному ф-ті 

Київського державного університету. 
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Автор фільму «Грамотний» (1987 р.) 
та документальної трилогії «Просві
тлої дороги свічка чорна. П ам’яті Ва
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Член Спілки письменників України 
та Спілки кінематографістів України. 
Перший лауреат літературної премії 
імені Василя Симоненка.

З 1995 року працює на студії «1 +  1».
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