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На хрена обмундировывать и 
вооружать этих хохлов? Все 
они – предатели! Чем больше 
в Днепре потопим, тем меньше 
придется в Сибирь после войны 
ссылать.

Жуков Георгий Константинович  
Маршал Советского Союза
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“ВАжКо поВІрити”, –  
син бурятського етнографа, фольклориста 
і письменника Сергія петровича Балдаєва 

(Даніцяк) – офіцер НКВД і КГБ СССр.

Вєснік №16 (275). 
За матеріалами статті  

Якова Липковича (Клівленд) “Батько і син”
То були важкі часи, батько не вірив синові, а син, 

навпаки, – боявся довіритися батькові, сім’ї і цілому ро-
дові, не впізнаючи один одного. У даному випадку син 
повірив батькові (щасливий батько). Перебуваючи на 
службі в НКВД, щось міг змінити чи комусь допомогти 
і тим самим за найменшої підозри сам ставав жертвою. 
Отже, батько порадив синові малювати яскраві події, 
що відбувалися в цій жахливій м’ясорубці. І син довгі 
роки рисував картини (фото робити неможливо), і нині 
ми маємо змогу бачити неймовірну трагедію людства в 
часи московсько-совєтської імперії. Це сотні картин, але 
ми не маємо змоги їх передрукувати, тож хоча б мізерну 
кількість покажемо нашому читачеві. Якщо хочеш зро-
бити добро, то завжди віднайдеш можливість і час.

Народження ГУЛАГу і червоного терору – 05. ІХ.1918 рік
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НКВД покрило країну густим повзучим плетивом “стукачів”  
і “сексотів” (секретні співпрацівники)

У роки культу заарештованих “ворогів народу” вдома, на праці  
і т.д. при транспортуванні до тюрми запихали у “відстійник”
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– Як прочистимо йому очко, скоро згадає,  
як шкодив совєтській власті і партії в науково-дослідному інституті 

своєю кібернетикою цей гад...

З метою приниження інтелігента – “ворога народу” прив’язували до 
ланцюга і давали газету “Правда”, а також змушували справляти 

нужду в миску, з якої їв баланду
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Найбільш  
дикими  

середньо- 
віковими 

туртурами в 
досконалості 

невинних людей 
“вибивалися”  
якісь фантас- 
тичні покази,  
хоча б взяти 
приклад, як 
“шпіонаж” 
на користь 
буржуазної 

держави 
“Антарктида”.
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– Ти проліз у залізні ряди НКВД, щоб допомагати 
заарештованим ворогам народу і всякій наволочі

Покарання в’язня за спротив НКВД – в гамівну сорочку
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Гулагівська сміховинка “поддать пара”  
над привезеними новими в’язнями

Вибір рабинь – коханки із нового етапу, 
 членів сімейства, “ворогів народу” начальником ІТЛ...
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Жінки в совєтських концентраційних таборах

“УралЛАГ”, скидання трупів арештантів  
у ствол старої шахти
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Страта заарештованих – ст. 58. п. 3. УК РСФСР 
(управління фізичного знищення) НКВД СССР...

Вперед до комунізму!
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КоЛиМСЬКІ “СЕКрЕти”

Нині, у День пам’яті жертв комуністичного те-
рору, коли їхні спадкоємці під різними прапорами 
знову рвуться до влади, кожна чесна людина по-
винна вважати за необхідне поновити пам’ять тих, 
хто так сумує за часами того всеохоплюючого прав-
ління. Але ще сьогодні здебільшого немає доступу 
до секретних архівів московсько-совєтської імперії. 
Тож змушують нас збирати їхні злочини по крихіт-
ці, щоб, врешті-решт, сказати на повний голос: це 
– ваші злочини, а це – ваша лава підсудних. Оскіль-
ки злочини скоєні проти людства, то не підлягають 
реченцю давності, і тепер маємо право запитати вас, 
московсько-совєтську імперію, за що вони були за-
катовані?!

Проте нашим читачам ми радимо не тільки про-
читати й побачити ці документи, а й добре задумати-
ся: чи варто повертати вашим дітям та їхнім нащад-
кам рабське майбутнє? У більшовизму, в які б маски 
він не наряжався, людського обличчя ніколи не було 
й не може бути. А може, варто б забити осикового 
кілка в труну цього звіра та очиститися каяттям і 
правосуддям від залишків його отрути?

Ботугичаг очима очевидця

Автор тих рядків теж бачив чимало концентра-
ційних таборів, і старих, і нових, у багатьох з них 
провів чимало років. Опісля вивчав історію таборів 
Совєтського Союзу з архівних документів, але про це 
навіть страшно писати, настільки вони протилюдсь-
кі. Ставиш собі запитання: невже у виконавців – тих 
нелюдів – не було матері чи когось з рідних, коли б 
з ними так обійшлися? Але тим повинні зайнятися 
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психологи і відповісти, як, який будували московсь-
кий соціалізм?

Називався цей табір Бутугичаг, що в перекладі з 
мови російських північних народностей означає “До-
лина смерті”. Нині можна хіба що дивуватися, як до 
сьогодні зберегли свою ідентичність північні народи, 
адже в них забрали їхню релігію та ім’я, але націо-
нальна відмінність не дозволяє легко загубитися на 
історичних позаґумінках.

Що стосується бутугичазьких подій, то мені двічі 
доводилося відвідати ці краї і обидва рази доля на-
гадувала про трагедію цієї землі і страшну криваву 
січкарню, коли людину мали за ніщо.

Після Норильського повстання оперативники 
КГБ відібрали невелику кількість повстанців і дали 
розпорядження конвоїрам розвезти нас за вказани-
ми адресами. Моя доля, як і доля незначної групи, 
була етапована 1953 року на Колиму. Тут нас звози-
ли на копальню “Холодний”, де добували з глибин 
золоту руду, опісля переробляли і вилучали золото. 
Через рік нас знову етапували на Крайню Північ, за 
Полярне коло, в селище Аляскітове. До речі, на той 
час там зафіксували найнижче значення показника 
термометра – (мінус) 74 градуси. Але наш контин-
гент відмовився добувати уран, не пішов працювати 
в шахту і нас, причому терміново, вивезли в міс-
течко Сусуман (“Долина вітрів”). На той час у Сусу-
мані було керівництво колимських таборів. В’язнів 
аляскітовського етапу скерували на будівництво бу-
динків. Після тримісячної передишки мене забрали 
з табору і відправили у відому сусуманську тюрму. 
Я негайно написав скаргу на ім’я прокурора, щоб 
з’ясувати причину застосування до мене тюремного 
режиму, а не табірного, що зазначалося в судовому 
рішенні.
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Не пройшло й три дні, як прибіг наглядач, на-
віть не сказав, як прийнято, а якось вигукнув, зви-
чайно, для нього прокурор був “всім” на нашім світі, 
назвавши моє прізвище і вже тихіше мовив “пашлі 
к прокурору”. Загальну процедуру, за якою зустрів 
прокурор чергового в’язня, описувати недоречно, він 
лише сказав: “Такіє, как ти, самі нє хотят работать 
і другім нє дают, коториє сталі на путь ісправлєнія. 
Будєш сідєть, сколько потрєбуєтся. Ясно?!” Ось і вся 
розмова.

Отже, в Сусуманській тюрмі мене протримали 
більше ніж рік і наприкінці 1955 року відвезли в 
загальну зону в Усть-Омчузі – терен сумнозвісних 
таборів Бутугичага. Треба, шановний читачу, при-
гадати собі, що на той час вже почалася відлига, 
прогриміли протести в Норильську, Кенґірі, Воркуті 
і змусили большевицьких душогубів по-іншому ста-
витися до політичних в’язнів і заразом озиратися в 
своє минуле, можуть запитати, чому ти допомагав 
нищити невинних людей? Можна було побачити цю 
боязнь, яку відчували від наглядача до начальника 
табору, либонь, кожний з них хотів залишити і забу-
ти свої минулі проступки. Їх, мабуть, ніхто не вчив, 
що коли людина вчинить гріх, то він назавжди зали-
шається з нею, навіть в інших світах. Настане такий 
час, що пролунає голос: встати, суд іде, ось тоді свої 
вчинки не перекладеш на сусіда, у нього буде своя 
ноша.

У приміщення колишньої лікарні для заарешто-
ваних позвозили з управління концентраційних та-
борів різних людей, а які провини їм прописали, то 
вже знає тільки вище керівництво. Час був цікавий, 
вперто велися розмови про “московську комісію”, але 
в усе це важко вірилося, адже московська імперія не 
пам’ятали про пільги для політичних в’язнів. Проте в 
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глибині душі навіть в’язні допус-
кали, що за нинішньої ситуації 
все можливе. На роботу не виво-
дили, а викликали мого доброго 
приятеля (на той час ми жили в 
одній кімнаті) до “кума” – так на-
зивали табірного оперативника. 
Прийшов він нескоро і був трохи 
стривожений. Йому запропонува-
ли організувати невелику бригаду 
для прибирання території, але з 
умовою, якщо там що-небудь по-
бачать чи будуть робити, ніхто про це не повинен зна-
ти. Ми вийшли з кімнати для надійної розмови. Я і 
Федір Дрозд1 вирішили подивитися, яка це робота, і 
не давати ніякої розписки, щоб опісля не дозволити 
себе шантажувати.

Важко було дочекатися повернення в зону Федо-
ра Дрозда з побратимами, але в таборах запізнення 
– це відносна вимога, адже в робочий день не зара-
ховувалася дорога, все залежало від того, на якій 
дільниці працювали – було це кілька кілометрів 
чи, можливо, близько десяти. Але, врешті-решт, 
повернулися, і ось що мені розповів Федір. Уран-
ці на них вже чекало досить велике авто, розра-
ховане на всю бригаду. Їх повезли на Бутугичаг, 
принаймні при в’їзді стояв придорожній стовп. 
Села майже намає, зате є великі руїни колишніх 
спецтаборів. Частину, очевидно, спалили, а були 
випадки, коли заміновували і підривали, включно 
з шахтами-шурфами. Один з невеликих пагорбів 
був трохи осторонь, теж одне румовище, але в той 

1 Дрозд Федір (1926–?) – політичний в’язень, учасник національно-
визвольної боротьби на Рівненщині, довголітній колимчанин. За 
життя до нього ставилися з повагою навіть наглядачі.

Федір Дрозд
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бік не дозволяли іти охоронці. 
На інших руйнаціях визбирува-
ли людський одяг та різні кіст-
ки, аж трохи брав ляк, скільки 
люду загинуло?! Там і тачкою не 
проїдеш, не те, що авто. Гурту-
вали їх по четверо, вони брали 
великий лантух за кінці, назби-
рували стільки, що було важ-
ко нести, і тягли до ями, куди 
все скидали. З одягом робили 
аналогічно як і з кістками. Ще 

можна було впізнати, хто ходив у тому одязі, на-
віть звідкіля людину привезли.

Як з’ясувалося, йшла зачистка території. Будівлю 
підірвали, щоб зайве око не могло зрозуміти, що тут 
“виробляли”, але коли навкруги людські кістки, це 
вже може зацікавити людину. Отже, злодій старав-
ся прибрати сліди злочину, але треба розуміти, що 
той злочин настільки великий, що його не можливо 
приховати. Така праця тривала трохи більше ніж два 
місяці, і нас, в’язнів, перевезли в Магадан. Як піз-
ніше стало відомо, велася підготовка до московської 
комісії.

Наприкінці літа 1956 року, згідно з ухвалою 
московської комісії, я був звільнений і міг їхати 
в Україну. Але мене охопили сумніви, оскільки в 
терені, де я народився, все було зруйновано, в хаті 
жили чужі люди. Допомоги нізвідки надіятися, 
тому я вирішив на короткий час залишитися і під-
шукати відповідну роботу, отож, пішов працювати 
в польову дослідну партію. Разом зі мною залишив-
ся мій табірний приятель Андрій Почаєвець. У ньо-
го також не було до кого їхати, дружина померла 
на допитах, а малого синочка взяла на виховання 

Андрій Почаєвець
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бабуся, яка сама дивилася, щоб хтось дав у руки 
якогось гроша.

Зиму 1956–1957 років ми працювали в селищі 
Верхній Ат-Уряг, а навесні партія переїхала в Буту-
гичаг. Тільки зійшов сніг, мається на увазі підсон-
ня, бо в тих місцях вічна мерзлота, тож з північного 
боку сніг не тане, я і Андрій Почаєвець пішли понад 
річку Детрин. Була неділя, сонечко почало нагрівати 
землю, на річці утворилися льодяні заплави. Ми в 
ґумових чоботях йшли і стиха розмовляли, не виклю-
чено, що міг прокинутися після зимової сплячки вед-
мідь. Раптом обидва зупинилися, скільки сягало око, 
а рельєф не був дуже горбистий, ми побачили море 
людських кісток. Земля в тих місцях, навіть там, де 
добре обігрівається сонцем, розмерзається до 80 сан-
тиметрів вглибину, тож, мабуть, тих нещасних при-
порпали трішки землею, а там дощі і звірі зробили 
свою справу. То була величезна “плантація” чужого 
горя (кісток), де працювала вміла рука московсько-
совєтської імперії. Це були кістки в’язнів, черепи, 
проламані тупим предметом. Мабуть, їх також чека-
ли вдома, а рука НКВД стала на перепоні.

Швидше за все, це ланцюг однієї трагедії, про яку 
наш читач зможе дізнатися із подальших сторінок.

Тож свою назву ця місцевість отримала, коли мис-
ливці і кочові племена оленярів з родин Єгорових, 
Дьячкових і Крохальових, кочуючи по річці Детрин, 
натрапили на величезне поле, усіяне людськими че-
репами і кістками. Олені в стаді, яке пройшло повз 
це поле, почали хворіти на дивну хворобу – у них 
випадала спочатку шерсть на ногах, а потім тварини 
лягали і не могли більше встати.

Читач помилково може сприйняти прізвища оле-
нярів, які мають російське походження, але це зовсім 
не так. Коли малі народи були завойовані російською 
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імперією, то вони перебували на дохристиянському 
становищі, а московські попи їх насильно “охрещува-
ли” і, зрозуміло, давали російські імена і прізвища.

Механічно ця назва перейшла на залишки беріївсь-
ких таборів 14-го відділення ГУЛАГу, які були в ць-
ому місці.

Зона, за розмірами – величезна. Мені знадобило-
ся багато годин, щоб перетнути її з кінця в кінець. 
Будівлі або їхні залишки можна було побачити усю-
ди: по головній ущелині, де стоять коробки корпусів 
збагачувальної фабрики; у безлічі бічних гірських 
відгалужень; за сусідніми сопками, густо порізаними 
шрамами пошукових шурфів і дірками штолень. У 
найближчому до зони селищі Усть-Омчуг мене попе-
реджали, що ходити по місцевих сопках небезпечно 
– у будь-який момент можна провалитися в стару 
штольню.

Наїжджена дорога кінчилася навпроти збагачуваль-
ної уранової фабрики, зяючої чорними проваллями ві-
кон. Навколо пустеля та запах тліну. Радіація вбила 
усе живе. Тільки мох росте на чорних каменях.

Поет Анатолій Жігулін, який відсидів у цьому 
таборі, розповідав, що біля печей, де на металевих 
підносах випаровували воду з уранового концентра-
ту, після промивки, ув’язнені працювали один-два 
тижні, після чого вмирали, а на зміну їм гнали нових 
рабів-смертників. Такий був рівень радіації.

Мій лічильник Гейгера ожив задовго до того, як я 
підійшов до фабрики. У самій будівлі він тріщав уже 
без зупину. А коли я підійшов до 23 металевих бочок 
з концентратом, що були залишені біля зовнішньої 
стіни, сигнал небезпеки став нестерпно гучним.

Активне будівництво тут йшло на початку 40-х 
років, коли повстало питання: хто буде першим воло-
дарем атомної зброї.
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Від дерев’яного коміра, з ручками до блиску від-
полірованими долонями зеків, переходжу на кладо-
вище. Рідкісні палиці, увіткненні між валунів, із до-
щечками-табличками.

Втім, написів уже не прочитати. Їх вибілило сон-
це, стерли час та вітер.

Свідчення: “Я – геолог, і мені відомо, що колишня 
зона розташована в районі могутнього поліметалевого 
рудного вузла. Тут, в межиріччі Детріна і Тіні, зосе-
реджені запаси золота, срібла, каситериту. Але Буту-
гичаг відомий також наявністю радіоактивних порід, 
зокрема уранових. За родом своєї роботи мені багато 
разів доводилося бувати в цих місцях. Величезної сили 
радіоактивний фон згубний тут для всього живого. У 
цьому і криється причина приголомшливої смертності 
в зоні. Радіація на Бутугичазі має нерівномірний ха-
рактер. Десь вона досягає дуже високого, надзвичайно 
небезпечного для життя рівня, але є і місця, де фон 
цілком прийнятний. А. Руднєв. 1989 р.” 

(Цей лист Руднєв опублікував у селищній газеті 
Усть-Омчуга “Ленінський прапор”, з метою попере-
дити проведення екскурсій школярів у район “Буту-
гичага”).

Далі, по узгір’ю, під ногами почали попадатися 
залишки від протигазів. Дивлячись на них, я прига-
дав газетну замітку, що звернула на себе увагу своєю 
незвичністю і повним безглуздям.

“Радянська Колима” від 22 квітня 1937 року.
“Днями в Магаданській лікарні було проведено дві 

операції, під час умовної “газової атаки”. Лікарі, мед-
персонал, що допомагав їм, і хворі одягнули проти-
гази. В операції брали участь хірурги Пуллеріц і 
Свешников, медсестра Антонова, санітари Карпенюк 
і Терьохіна. Першу операцію зробили одному з бійців 
погранзагону, в якого було розширення вен сім’яного 
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канатика. Хворому К. видалили апендицит. На оби-
дві операції, разом з підготовкою, пішло 65 хвилин. 
Перший на Колимі досвід роботи хірургів у протига-
зах цілком вдався”.

Якщо навіть під час експерименту на хворого теж 
одягнули протигаз, то як поступили експериментато-
ри з відкритою діркою в животі? Втім, хіба це було 
важливо для більшовицьких експериментаторів?

Так, переходячи від будівлі до будівлі, від руїн ма-
лозрозумілих мені комплексів, зосереджених внизу 
ущелини, піднімаюся на верхівку хребта, до табору, 
що відокремлено стоїть, цілісінький і майже не уш-
коджений. Пронизливо дме холодний вітер й жене 
низькі хмари. Широта Аляски. Літо тут, в кращому 
випадку, триває два місяці на рік. А взимку мороз 
такий, що якщо вилити воду з другого поверху, то на 
землю впадуть крижинки.

Поряд із солдатською вежею дзвякнули під нога-
ми іржаві консервні банки. Підняв одну. Ще читаєть-
ся напис англійською мовою. Це тушковане м’ясо. 
З Америки, для солдатів Червоної Армії, на фронті. 
Під час війни, їх називали “Другий фронт”. І для ра-
дянських “внутрішніх військ”, звичайно перепадала 
левова частка. Чи знав Рузвельт, кого підгодовував?

Заходжу в один з бараків, щільно заставлений дво-
ярусними нарами. Тільки вони аж занадто маленькі. 
Навіть скорчившись, на них не можна поміститися. 
Може, вони для жінок? Та ніби і для жінок розмір 
замалий. Але раптом побачив ґумову калошу. Вона 
сиротливо лежала під кутовими нарами. Боже милос-
тивий! Калоша повністю уміщається на моїй долоні. 
Значить, це нари для дітей! Це означає, я перейшов 
на інший бік хребта. Тут, одразу за “Бутугичагом”, 
був розташований великий жіночий табір “Вакхан-
ка”, що функціонував одночасно із чоловічим.
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Людські залишки повсюди. То тут, то там трапля-
ються уламки кістяків, суглоби гомілкових кісток.

Біля згорілих руїн натрапив на грудний кістяк. 
Серед ребер мою увагу привернув фарфоровий тигель, 
– я з такими працював у біологічних лабораторіях 
університету. Навкруги – ні з чим не порівнянний, 
нудотний запах людського тліну, що просочувався  
з-під каміння...

У Бутугичазі знайшли свою смерть 380 тисяч осіб. 
Це більше, ніж сучасне населення всієї Магаданської 
області. Саме в цьому таборі, окрім видобутку урану, 
велися суворо втаємненні медичні досліди на мозку 
ув’язнених.

День досліджень добігав кінця. Потрібно було пос-
пішати додолу, де в будиночку сучасної електростан-
ції, у її доглядача, я знайшов притулок на ці дні.

Віктор, господар будиночка, сидів на ґанку, коли 
я утомлено підійшов і опустився поряд.

– Де був, що бачив? – односкладово запитав він. Я 
повідав про уранову фабрику, дитячий табір, шахти.

– Так, ягід тут не їси і воду з річок не пий, – пере-
бив Віктор і кивнув на діжку з привозною водою, яка 
стояла на автомобільних колесах.

– А шукаєш-то що?
Я примружився, впритул подивився на молодого 

господаря будинку.
– Шахту, під літерою “Ц”...
– Не знайдеш. Раніше знали, де вона, а після вій-

ни, як табори ліквідовувати почали, – все висадили 
в повітря, а з геологоуправління зникли всі плани 
“Бутугичага”. Тільки розповіді про те, що літер “Ц” 
забитий до самого виходу трупами розстріляних, і за-
лишилися. – Він помовчав. – Та не в шахтах, і не в 
дитячих таборах таємниця “Бутугичагу”. Їхня таєм-
ниця, – Віктор показав рукою перед собою, – за річ-
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кою. Бачиш? Там лабораторний комплекс був. Силь-
но охоронявся.

– Що робили в ньому?
– А ти піди завтра на верхній цвинтар. Подивися 

сам...
Але перш ніж йти на загадкове кладовище, ми з 

Віктором обстежували “лабораторний комплекс”.
Зона крихітна. Основу її складали декілька бу-

динків. Всі вони старанно знищені. Підірвані вщент. 
Стояти залишилася лише одна міцна торцева стіна. 
Дивно: зі всього величезного числа будівель у “Бу-
тугичазі” знищений тільки “лазарет” – він спалений 
вщент, та ця зона.

Перше, що я побачив, були залишки потужної вен-
тиляційної системи з характерними розтрубами. Та-
кими системами оснащуються витяжні шафи у всіх 
хімічних і біологічних лабораторіях. Навколо фунда-
ментів колишніх будівель тягнувся периметр з колю-
чого дроту в чотири ряди. Місцями він ще зберігся. 
Усередині периметра – стовпи з електричними ізоля-
торами. Схоже, для охорони об’єкта застосовувався 
ще й струм високої напруги.

Пробираючись серед руїн, я пригадав розповідь 
Сергія Ніколаєва з селища Усть-Омчуг: “Перед са-
мим в’їздом на “Бутугичаг” знаходився “Об’єкт № 
14”. Що там робили, ми не знали. Але охоронялася 
ця зона особливо ретельно. Ми працювали як вільно-
наймані – підривниками в шахтах, і мали пропуск 
для проходу по всій території “Бутигичагу”. Але для 
того, щоб потрапити на об’єкт № 14, потрібний був 
ще один – особливий пропуск, і з ним потрібно було 
пройти аж дев’ять контрольно-пропускних пунктів. 
Скрізь вартові зі собаками. На сопках навколо – куле-
метники: миша не проскочить. Обслуговував “Об’єкт  
№ 14” спеціально побудований поряд аеродром”.
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Дійсно надтаємний об’єкт.
Свідчення: “У 1942 році був етап у Тенькинсь-

кий район, куди потрапив і я. Дорогу на Тіні почали 
будувати десь в 1939 році, коли начальником Даль-
строя став комісар 2 ранги Павлов, а начальником 
Усвітла – полковник Гаранін. Зі всіх, хто потрапляв 
в лапи НКВД,  перш за все знімали відбитки пальців. 
З цього починалося табірне життя будь-якої люди-
ни. Цим воно і закінчувалася. Коли людина вмирала 
у в’язниці або таборі, то він вже мертвий проходив 
таку саму процедуру. У покійного знімали відбитки 
пальців, вони порівнювалися з первинними, і лише 
після цього його ховали, а справа передавалася в ар-
хів”. (Із спогадів з/к Вадима Козіна)

”...Повторюю, в Магадані живуть винні в загибелі 
тих ув’язнених, що були прислані під номерами лі-
терної тисячі “3-2”, з яких у живих залишилося за 
одну зиму 36 чоловік.” (П. Мартинов, в’язень Колим-
ських таборів № 3-2-989)

“Серед опису жорстоких мук приходить раптом як 
би само собою спогад про веселий, радісний – хай 
надзвичайно рідкісному в бутугичагському пеклу. 
Душа, занурена в болісні спогади, немов відштовхує 
їх і навіть серед них знаходить добро і тепло – два по-
мідори Ганса. Ах, як вони були хороші! Але зовсім не 
смак і не рідкість такої вишуканої їжі тут на першо-
му місці. На першому місці – Добро, дивом збережене 
в душі людини. Якщо є хоч крапля Добра, значить, є 
і Надія.”(А. Жігулін)

Так, підривники свою справу знали. Мало що 
залишилося. Правда, уціліла, розташована поряд 
будівля в’язниці, або, як його називають в докумен-
тах ГУЛАГу, – “БУР” – барак посиленого режиму. 
Він складений з кам’яних, грубо обтесаних валунів, 
покритих зсередини будівлі товстим шаром штука-
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турки. На залишках штукатурки в двох камерах ми 
і виявили написи видряпані цвяхом: “30.ХІ.1954. 
Вечір”, “Убий мене” і напис латинським шрифтом, в 
одне слово: “Doctor”.

Цікавою знахідкою були кінські черепи. Я нара-
хував їх одинадцять. Штук п’ять або шість лежали 
усередині фундаменту однієї з підірваних будівель.

Навряд чи коней використовували тут як тяглову 
силу. Цієї ж думки дотримуються й ті, хто пройшов 
табори на Колимі. З архіву автора: “Я особисто по-
бував в ті роки на багатьох підприємствах і знаю, 
що навіть для вивезення лісу з сопок, буквально для 
всіх справ, не кажучи вже про гірничі, застосовував-
ся один вид праці – ручна праця ув’язнених...” З від-
повіді, що був з/ка Ф. Безбабичева, на питання про 
те, як застосовували коней у господарстві таборів.

Що ж, на початку ядерної ери, цілком могли на-
магатися отримати антирадіаційну сироватку. А для 
цього, з часів Луї Пастера, вірою і правдою служили 
саме коні.

Як давно це було? Адже в цілому комплекс “Буту-
гичаг” зберігся добре. Основна маса таборів на Колимі 
була закрита після “викриття” і розстрілу їхнього ос-
таннього хрещеного батька – Лаврентія Берії.

У будиночку метеостанції, що стоїть вище за дитя-
чий табір, мені вдалося знайти журнал спостережень. 
Остання дата, проставлена в ньому, – травень 1956 
року.

– Чому ці руїни називають лабораторією? – запи-
тав я Віктора.

– Якось під’їхала автомашина з трьома пасажира-
ми, – почав розповідати він, розчищаючи в бур’яні, 
серед битого кахлю, ще один кінський череп. – З 
ними була одна жінка. І хоч гості тут рідкісні, нази-
вати себе вони не стали. Вийшли з машини біля мого 
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будинку, озирнулися навкруги, а потім, жінка, пока-
завши на руїни, говорить: “Ось тут була лабораторія. 
А онде – аеропорт...”.

Пробули вони не довго, ні про що розпитати їх не 
вдалося. Але всі троє – в літах, добре одягнені...

Свідчення: “Бутугичаг, – місце де не ховали, а тіла 
просто скидали зі скелі. Там копали шурфи. Оксана 
їздила туди, вже коли була вольною (подивитися). 
Що там повинно бути таке, щоб здивувати людину, 
що відсиділа 10 років! Побачила там старого: йшов 
за зоною, плакав. Відсидів 15 років, не повертається 
додому, ходить тут, старцює. Сказав: це ваше майбут-
нє.” (Ніна Гагенторн)

Табори БЕРЛАГу, в системі НКВС були особливо 
таємними, і чи варто дивуватися, що ніяких офіцій-
них даних про їхніх в’язнів отримати не вдається. 
Але архіви є. КДБ, МВС, партійні архіви КПРС – десь 
зберігаються списки в’язнів. А поки, лише скупі, 
уривчасті дані наводять на ретельно стертий слід. До-
сліджуючи покинуті Колимські табори, я проглянув 
тисячі газет і архівних довідок, все ближче і ближче 
підбираючись до істини.

Письменник Асір Сандлер, автор опублікованих в 
СРСР “Вузликів на пам’ять”, розповів мені, що один 
з його читачів був в’язнем таємничої шарашки – на-
укової установи, в якій працювали ув’язнені. Вона 
знаходилася десь в околицях Магадана...

Таємниця комплексу “Бутугичаг” відкрилася на-
ступного дня, коли, ледь орієнтуючись у хитросп-
летінні хребтів, ми піднялися на гірську сідловину. 
Саме це відокремлене місце вибрала табірна адмініст-
рація під одне з кладовищ. Два інших: “офіцерське” 
– для персоналу табору і, можливо, для вільнонайма-
них, а також велике “зековское”, були внизу. Перше 
– недалеко від збагачувальної фабрики. Належність 
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його небіжчиків до адміністрації видають дерев’яні 
тумби із зірками. Друге починається відразу за стіна-
ми спаленого лазарету, що і зрозуміло. Чого заради 
небіжчиків тягати по горах... А сюди, від централь-
ної частини, як мінімум миля. Та ще вгору.

Трохи прикметні горбики. Їх можна прийняти за 
природний рельєф, якби вони не були пронумеровані. 
Ледве присипавши щебінкою небіжчика, встромляли 
поряд палицю з номером, пробитим на кришці від 
банки тушкованого м’яса. Тільки ось звідки у зеків 
консерви? Номери двозначні з буквою алфавіту: Г45; 
В27; А50...

На перший погляд, число могил тут не таке вже й 
величезне. Десятка півтора рядків кривих палиць з 
номерами. У кожному ряді по 50–60 могил. Значить, 
всього близько тисячі зеків знайшли тут останній 
притулок.

Але ближче до краю сідловини виявляю мітки ін-
шого типу. Тут немає окремих горбиків. На рівному 
майданчику стовпчики стоять густо, як зуби гребін-
ця. Звичайні короткі палиці – суччя обрубаних де-
рев. Вже без жерстяних кришок і номерів. Лише від-
значають місце.

Два горби, що обпливли, указують ями, куди ва-
лили померлих купою. Швидше за все, цей “ритуал” 
здійснювався взимку, коли не було можливості хо-
вати кожного окремо, в промерзлому і міцному, як 
бетон, ґрунті. Ями, в цьому випадку, виривали ще з 
літа.

А ось і те, про що говорив Віктор. Під кущем стла-
нику, в розвернутій звіриною або людьми могилі, ле-
жить половинка людського черепа. Верхня частина, 
на півдюйми вище за надбрівні дуги, рівно й акурат-
но зрізана. Явно хірургічний розпил.

Йду далі – піднімаю уламок лобової кістки. Теж 
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із слідами трепанації. Поряд з номером В24, на краю 
розкритої могили, розкидані кістки відразу декіль-
кох черепів.

Серед них безліч інших кісток від людського кіс-
тяка, але мою увагу привертає верхня відрізана час-
тина черепа з кульовим отвором у потилиці. Це дуже 
важлива знахідка, яка свідчить про те, що розкриті 
черепи – не медичний огляд для встановлення причи-
ни смерті. Хто ж спочатку пускає кулю в потилицю, 
а потім проводить анатомічний розтин для з’ясування 
причини смерті?

– Потрібно відкрити одну з могил, – говорю я по-
путникові. – Необхідно переконатися, що це “робо-
та” не сьогоднішніх вандалів. Про набіги на табірні 
кладовища селищної шпани, розповідав сам Віктор: 
дістають черепи і роблять з них світильники.

Вибираємо могилу під номером “Г47”. Копати не 
довелося. Буквально сантиметрів через п’ять ґрунту, 
що відтанув за літо, саперна лопатка на щось наштов-
хнулася.

– Обережно! Не пошкодь кістки.Та тут труна, – 
відгукнувся помічник.

– Труна?! Я здивувався. Труна для зека – така ж 
дивина, неначебто ми наткнулися на останки інопла-
нетянина. Справді це – дивовижне кладовище.

Ніколи, ніде на неосяжних просторах ГУЛАГу, в 
трунах зеків не ховали. Кидали в штольні, закопува-
ли в землю, а взимку просто в сніг, топили в морі, 
але щоб для них робили труни?!.. Так, схоже, це кла-
довище “шарашки”. Тоді і наявність трун зрозуміла. 
Адже зеків ховали самі ж зеки. І бачити розкриті 
голови їм не вважалося.

На північному кінці кладовища земля суцільно 
усіяна кістками. Ключиці, ребра, гомілкові кістки, 
хребці. По всьому полю біліють половинки черепів, 
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що рівно розрізані над беззубими щелепами. Великі, 
маленькі, але однаково неприкаяні, викинуті із землі 
недоброю рукою, вони лежать під пронизливо синім 
небом Колими. Невже над їх володарям була визначе-
на така страшна доля, що навіть кістяки цих людей 
приречені на наругу? І тут, як ніде, тягне смородом 
кривавих років і до сьогодні.

Знову низкою питання: кому був потрібний мозок 
цих нещасних? У які роки? За чиїм указом? Хто, 
хай йому біс, ці “учені”, з легкістю, точно зайцеві, 
що пускали кулю в людську голову, а потім з ди-
явольською дійшлістю виймали димлячі мізки, що 
ще патрали? І де архіви? Скільки потрібно зірвати 
масок, щоб судити радянський лад за злочин, званий 
геноцидом?

Жодна з відомих енциклопедій не наводить даних 
про досліди на живому людському матеріалі, хіба що 
пошукати в матеріалах Нюрнберзького процесу. Оче-
видно тільки таке: саме в ті роки, коли функціонував 
“Бутугичаг”, посилено вивчалася дія радіоактивності 
на організм людини. Ні про які розтини померлих 
для медичного висновку про причини смерті в табо-
рах мови бути не може. Ні в одному таборі цього не 
робили. Нікчемно дешево коштувало людське життя 
в радянській Росії.

Трепанація черепів не могла проводитися і з ініціа-
тиви місцевих органів. За програму ядерної зброї і 
все, що з нею було пов’язано, особисту відповідаль-
ність несли Лаврентій Берія і Ігор Курчатов. Отже, 
місцева влада до того, що там діялося, не мала жод-
ного стосунку.

Залишається припустити про існування успішно 
запровадженої в життя державної програми, санкціо-
нованої на рівні уряду СРСР. За аналогічні злочини 
проти людства нацистів досі виловлюють по Латинсь-
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кій Америці. Але тільки до вітчизняних катів і люди-
ноненависників рідне їм відомство проявляє глухоту 
й сліпоту. Вже чи не тому, що сьогодні в теплих кріс-
лах сидять сини й онуки тих самих катів?

Маленький штрих. Гістологічні дослідження про-
водять на мозку, витягнутому не більше ніж через 
декілька хвилин після смерті. В ідеальному випад-
ку – на живому організмі. Будь-який спосіб убивання 
дає “не чисту” картину, оскільки в тканинах мозку 
з’являється цілий комплекс ферментів й інших речо-
вин, що виділилися при больовому і психологічному 
шоці.

Тим більше порушує чистоту експерименту усип-
ляння піддослідної тварини або введення їй психо-
тропних засобів. Єдиним методом, уживаним у біоло-
гічній лабораторній практиці для подібних дослідів, 
є декапитація – практично миттєве відсікання голови 
тварини від тулуба. Я узяв зі собою два фрагменти 
від різних черепів для проведення експертизи. Благо, 
був знайомий прокурор у Хабаровському краї – Ва-
лентин Степанков (пізніше – Генеральний прокурор 
Росії).

– Ти ж розумієш, чим це тхне? – втупився в мене 
прокурор краю із значком члена Верховної Ради 
СРСР на лацкані піджака, опускаючи лист з моїми 
питаннями для експерта. – Та і “по приналежності” 
цією справою повинна займатися Магаданська проку-
ратура, а не моя...

Я мовчав.
– Гаразд, кивнув Степанков, – у мене теж совість 

є. – І натиснув кнопку в столі.
– Підготуйте ухвалу про збудження кримінальної 

справи, – звернувся він до співробітника, що увій-
шов. І знову до мене: – Інакше я не можу направити 
кості на експертизу.
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– А справа? – запитав помічник. 
– Передайте по приналежності – магаданцям...
Висновок експертизи 221-ФТ/ я отримав через 

місяць. Ось його скорочене резюме: “Права частина 
черепа, представлена на дослідження, належить тілу 
чоловіка молодого віку, не більше 30 років. Шви че-
репу між кістками не зарощені. Анатомо-морфологіч-
ні особливості свідчать про приналежність кости час-
тини черепа чоловічої статі з характерними ознаками 
європеоїдної раси.

Наявність множинних дефектів компактного шару 
(множинні, глибокі тріщини, ділянки скарифікації), 
повна обезжиренность їх, білий колір, крихкість і 
ламкість, свідчать про давність смерті чоловіка, яко-
му належав череп, приблизно за 35 і більше років від 
моменту дослідження.

Рівні верхні краї лобової і скроневої кісток утво-
рилися від їхнього розпилу, про що свідчать сліди 
ковзання – траси від дії пиляючого знаряддя (нап-
риклад, пили). Враховуючи локалізацію розпилу на 
кістках і його напрям, вважаю, що цей розпил міг 
утворитися при анатомічному дослідженні черепа і 
головного мозку.

Частина черепа № 2, ймовірніше, належала молодій 
жінці. Рівний верхній край на лобовій кістці утворив-
ся від розпилу пиляючого знаряддя – пили, про що 
свідчать ступенеобразні сліди ковзання – траси.

Частина черепа № 2, судячи по менш зміненій кіс-
тковій тканині, знаходилася в місцях поховання по 
тривалості менше часу, ніж частина черепа № 1, з 
урахуванням того, що обидві частини зберігались в 
однакових умовах (кліматичних, ґрунтових і т.п.)”

Судово-медичний експерт В. А. Кузьмін. Хаба-
ровське краєве бюро судово-медичної експертизи.

13 листопада 1989 p.”
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На цьому мої пошуки не закінчилися. У “Буту-
гичагу” я побував ще двічі. Все більш і більш цікаві 
матеріали потрапляли до рук.

З’являлися свідки. З архіву автора: П. Мартинов, 
в’язень колимських таборів під номером 3-2-989, ука-
зує на місце, що мало пряме фізичне винищування 
ув’язнених “Бутугичагу”: “Останки їх ховали на пе-
ревалі “Шайтан”. Попри те, що для заховання слідів 
злочинів місце час від часу очищали від останків 
розтасканих звірами з льодовика на перевалі, там і 
сьогодні трапляються на величезній площі з похован-
нями людських кістяків...”

Мабуть, там і потрібно шукати штольню під літе-
рою “Ц”?

Цікаву інформацію вдалося отримати в редакції 
газети “Ленінський прапор” в Усть-Омчузі (тепер га-
зета називається “Тінню”), де розташований великий 
гірничо-збагачувальний комбінат – Тенькинський 
ГОК, до якого належав і “Бутугичаг”.

Журналісти передали мені записку Семена Громо-
ва, колишнього заступника директора ГОКу. Записка 
зачіпала тему, що цікавила мене. Але, можливо, ці-
ною цієї інформації стало життя Громова.

Ось текст цієї записки: “Щоденний “відхід” по 
Теньлагу – 300 зеков. Основні причини – голод, хво-
роби, бійки між ув’язненими і просто “стріляв кон-
вой”. На копальні імені Тимошенко був організований 
ОП – оздоровчий пункт для тих, хто вже “доходив”. 
Пункт цей, звичайно, нікого не оздоровлював, але 
працював там з ув’язненими якийсь професор: хо-
див і малював олівцем на робах зеков кружечки – ці 
завтра помруть. До речі, на іншому боці траси, на 
невеликому плато, є дивне кладовище. Дивне тому, 
що у всіх, похованих там, розпиляні черепи. Чи не 
пов’язано це з професорською роботою?”
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Записав це Семен Громов на початку 80-х років і 
незабаром загинув в автомобільній катастрофі.

Дістав я в ГОКу й інший документ – результати 
радіологічних досліджень на об’єкті “Бутугичаг” та 
виміри радіоактивності об’єктів. Усі ці документи 
– суворо секретні. Коли військове міністерство США, 
на моє прохання, запитало геологічну карту цьо-
го району, то навіть ЦРУ заперечувала наявність у 
вказаних місцях уранових розробок. А я побував на 
шести спецоб’єктах уранового ГУЛАГу Магаданської 
області, причому один з таборів розташований біля 
самого Льодовитого океану, недалеко від заполярного 
міста Певек.

Хасану Ніязову я знайшов вже в 1989 році, коли 
перебудова і гласність позбавляли від страху багатьох 
свідків. 73-річна жінка не злякалася дати годинне 
інтерв’ю перед телекамерою.

Із запису інтерв’ю X. Ніязової:
Х.Н. – В “Бутугичазі” я не була, Бог милував. Він 

у нас вважався штрафним табором.
– Як ховали зеків?
Х.Н. – Та ніяк. Присипали землею або снігом, 

якщо взимку помер, і все.
– Труни .. були? 
Х.Н. – Ніколи. Які там труни!
– Чому на одному з трьох кладовищ “Бутугичагу” 

всі зеки поховані в трунах і у всіх розпиляні чере-
пи?

Х.Н. – Це розкривали лікарі... 
– З  якою метою?
X.H. – У нас, серед ув’язнених, розмова йшла: ро-

били досліди. Вчилися чогось.
– Це робилося тільки в “Бутугичазі” чи ще де-не-

будь? 
X.H. – Ні. Тільки у “Бутугичагзі”. 
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– Коли ви дізналися про досліди в “Бутугичазі”?
X.H. – Це було приблизно в 1948–49 роках, розмо-

ви йшли мигцем, але нас всіх лякали цим...
– Можливо, це живим розпилювали?
X.H. – А хто його знає... Там була дуже велика 

медична частина. Були навіть професори...”
Хасану Ніязову я інтерв’ював після других відві-

дин “Бутугичагу”. Слухаючи мужню жінку, я дивив-
ся на її руки з випаленим табірним номером.

– Цього не може бути! – вигукне потім Джак Ше-
ахан, шеф бюро CBS News, вдивляючись в екран і 
не вірячи своїм очам. – Я завжди думав, що це було 
тільки у нацистських таборах.

Я шукав перевал Шайтан. Пам’ятаєте, Мартинов, 
в’язень N 3-2-989, писав, що трупи після дослідів хо-
вали в льодовику на перевалі. А вказане Віктором 
кладовище було в іншому місці. Там не було ні пере-
валу, ні льодовика. Можливо, спеціальних кладовищ 
було декілька. Де Шайтан, ніхто вже не пам’ятав. 
Назву знали, чули раніше, але перевалів у районі 
“Бутугичагу” десятки зо два набереться.

На одному з них я й натрапив на замуровану кри-
жаною пробкою штольню. Вона б нічим і не привер-
нула увагу, коли б не залишки одягу, що вмерзли в 
лід. Це були зековські роби. Дуже добре я їх знаю, 
щоб сплутати з чимось іншим. Все це означало тіль-
ки одне: вхід замурували спеціально, коли табір ще 
працював.

Знайти лом і кайло праці не становило. Вони у 
великій кількості валялися навколо штолень.

Останній удар лому пробив крижану стіну. Розко-
лупавши дірку, щоб пройшло тіло, я зісковзнув по 
мотузку з гігантського сталактиту, що перегородив 
шлях. Клацнув вимикачем. Промінь ліхтаря заграв в 
якійсь сизій, ніби як задимленій курцями атмосфері. 
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Нудотно солодкий запах лоскотав горло. Із стелі про-
мінь слизнув по обмерзлій стіні.

Я здригнувся. Переді мною була дорога в пекло. 
Від самого низу і до середини прохід був завалений 
напіврозкладеними тілами людей. Лахміття одягу, 
що зітлів, прикривали голі кістки, черепи біліли під 
патлами волосся...

Задкуючи, я покинув згубне місце. Ніяких нервів не 
вистачить, щоб провести тут значний час. Встиг лише 
відзначити наявність речей. Торбинки, речові мішки, 
розвалені валізи. І ще... мішки. Здається, з жіночим 
волоссям. Великі, повні, майже в мій зріст...

Афіші моєї фотовиставки “Звинувачення СРСР 
в дослідах над людьми” так розбурхали власті Ха-
баровська, що на відкриття прибули і начальник 
Управління КДБ краю, і прокурори всіх рангів, не 
говорячи вже про партійних босів. Присутні чини 
скрипіли зубами, але нічого зробити не могли, – в 
залі були оператори японської NHK на чолі з одним з 
директорів цієї могутньої телекомпанії.

Масла у вогонь підлив генпрокурор краю Вален-
тин Степанков. Підскочивши на чорній “Волзі”, він 
узяв у руки мікрофон і... офіційно відкрив виставку.

Скориставшись моментом, я попросив начальника 
КДБ, генерал-лейтенанта Пірожняка навести довідки 
про табори “Бутугичаг”.

Відповідь прийшла, на диво, швидко. Вже наступ-
ного дня, на виставці з’явилася людина в штатсько-
му і повідомив, що архіви – в інформаційно-обчислю-
вальному центрі МВС і КДБ у Магадані, але вони не 
розібрані.

На моє ж прохання по телефону про роботу з архі-
вами начальник УКГБ Магадана, сміючись, відповів:

– Ну що ти! Архів величезний. Ти його розбирати-
меш, Сережа, ну, років так сім... 
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У свій третій і останній приїзд у “Бутугичаг”, я 
поставив основною за мету зняти на відеоплівку спе-
ціальне кладовище.

Обходжу розриті могили, шукаю цілий ящик. Ось 
виглядає кут дошки з-під каменів. Розгрібаю щебінь, 
щоб не обсипався в труну. Дошка гнила, підводити 
доводиться з обережністю.

Під рукою, притулившись лобом до бічної стінки, 
зубасто вищиряється великий чоловічий череп. Вер-
хня частина його рівно розпиляна. Вона відпала, як 
кришка страшної шкатулки, відкриваючи липкий 
наліт залишків колись вкраденого мозку. Кістки че-
репу жовті, такі, що не бачили сонця, на очних ям-
ках і скулах волосся – задирали на обличчя скальп. 
Так йде процес трепанації...

Зношу в труну всі підібрані по полю черепи.
“Спіть спокійно”, – чи можна сказати так на цьо-

му кладовищі?
Я вже далеко від могил, а жовтий череп – ось він, 

поряд. Бачу, як він лежить у своєму ящику-труні. Як 
був убитий ти, нещасний? Чи не тією страшною смер-
тю, для “чистоти експерименту”? І чи не для тебе 
побудований БУР, що окремо стоїть, у ста метрах від 
підірваної лабораторії?

А нас запевняли, що нелюдськими дослідами міг 
експериментувати лише лікар СС Йозеф Менґеле, а 
як звати московського “науковця”?

І чому на його стінах слова: “Убий мене...”; 
“Doctor”?

Хто ти, в’язень, як твоє ім’я? Вже чи не тебе чекає 
до цих пір твоя мати?

З архіву автора: “Я пишу з далекої землі... Я все 
чекаю зустрічі з сином. Це так вийшло, 1942 рік. 
Призвали до армії чоловіка і сина. На чоловіка я от-
римала похоронну, а на сина немає нічого до цих пір. 
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Робила запит, де тільки могла... А в 1943 році я одер-
жала лист. Невідомо, хто автор. Пише так: ваш син 
– Чалков Михайло не повернувся з роботи, ми були 
разом в магаданському таборі в долині Омчуга, буде 
можливість – розповім. І все!

Я до цих пір не можу зрозуміти, чому син не напи-
сав жодного листа і як він туди потрапив?

Пробачте мій неспокій, але якщо у вас є діти, ви 
повірите, як важко буває батькам. Я присвятила всю 
молодість очікуванню, залишившись одна з чотирма 
дітьми...

Опишіть той табір. Я все чекаю, можливо, він 
там...

Карагандинська область. Казахська РСР, Чалкова 
А. Л.”

Чотири табірні начальники. Колима, 1950. 
Дочка одного із в’язнів написала на фотографії: “Убивці!”
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У таборі смерті “Бутугичаг” загинули:
01. Магліч Хома Саввіч – капітан 1 рангу, голова 

комісії з приймання кораблів у Комсомольському-на-
Амурі;

02. Сліпцов Петро Михайлович – полковник, що 
служив із Рокоссовським;

03. Козаков Василь Маркович – старшин лейте-
нант з армії генерала Доватора;

04. Назім Григорій Володимирович – голова кол-
госпу з Чернігівської області;

05. Морозов Іван Іванович – моряк Балтійського 
флоту;

06. Бондаренко Олександр Миколайович – завод-
ський слюсар з Никополя;

07. Руденко Олександр Петрович – старший лей-
тенант авіації;

08. Белоусов Юрій Опанасович – “штрафник” з ба-
тальйону на Малій Землі;

09. Решетов Михайло Федорович – танкіст;
10. Янковський – секретар Одеського обкому ком-

сомолу;
11. Раткевіч Василь Богданович – білоруський 

вчитель;
12. Зоряний Павло Трофимович – старший лейте-

нант, танкіст;
13. Рябоконь Микола Федорович – ревізор з Жито-

мирської області...
• • •
330000.
330001.
• • •
Я описав тобі табір. Пробач мене, мати”.
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Навіть не патологоанатому видно, що це череп дитини.  
І знову розпиляний... 
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Фото з архіву НКВД
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Галина МОГИЛЬНИЦЬКА1

В’ЯЗЕНЬ № 8986

Подвиг Януша Корчака, який разом зі своїми ви-
хованцями добровільно ступив у газову камеру на-
цистського концтабору, відомий усьому світові. Про 
українця Івана Кипріяна не знає ніхто. Корчак був 
педагогом. Кипріян – священиком. Польський педагог 
зазнав нацистського терору. До більшовицького – не 
дожив. Український священик знав більшовицький 
і не дожив до нацистського. Свій безвісний подвиг 
отець Іван здійснив майже на 20 років раніше, ніж 
самовідданий Януш.

Відомий український поет Ігор Калинець називає 
о. Кипріяна, легенду про якого чув від свого дядька-
священика, “героєм своїх дитячих літ”.

Лише в наш час, коли стало можливим читати 
літературу, що виходила за межами імперії, спіл-
куватися із представниками української діаспори, 
котрі були очевидцями багатьох невідомих нам 
подій, стало відомо, що розповідь Калинцевого дядь-
ка – не легенда, а трагічний факт нашого недавнього 
життя.

...Це було в 1924 році. Вже 6 років минуло від 
часу заснування перших у світі концентраційних та-
борів – місць масового фізичного знищення мільйонів 
людей, названих “ворогами народу”.

Сьогодні я вже нікого не здивую, сказавши, що ці 
перші концтабори були засновані аж ніяк не у нацист-
ській Німеччині, а в нашій Країні Рад, і що вигадав 
їх не божевільний параноїк Гітлер, а “мудрий вождь і 

1 Могильницька Галина – донька офіцера Червоної армії, інваліда 
Другої світової війни, загиблого у віці 35 років.
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учитель” товариш Ленін разом зі своїм улюбленим со-
ратником (щоправда, якось під гарячу руку названим 
проституткою...) Львом Троцьким. Це факт нині за-
гальновідомий, і я нагадую його лише для тих, хто ще 
й сьогодні, розмахуючи червоними прапорами, обіцяє 
нам відновити “гуманістичні” ленінські принципи...

Отож, від 1918 року, коли під Архангельськом був 
створений перший ленінський концтабір, до опису-
ваних подій пройшло 6 років, і на “просторах родіни 
чудесной” таких фабрик смерті вже було безліч.

В одній із них, розташованій у Сибіру, в бараці  
№ А-332 перебував 68-річний український священик 
Іван Кипріян. Можливо, це був барак для немічних – 
тих, з кого вже не можна було витиснути жодної ко-
ристі для “соціалістичного будівництва”, бо в ньому 
утримували й 70 діточок, які мали нещастя народити-
ся в таборі й ставали його в’язнями до 5-річного віку. 
Після 5 років дітей кудись вивозили – очевидно, в дит-
будинки чи колонії для дітей політв’язнів. До 5-річного 
віку, щоправда, рідко хто з тих крихітних мучеників 
доживав, бо ж догляду за ними не було, а харчували їх 
лише тим, що залишилося після роздачі харчів дорос-
лим в’язням, та й одягом їхнім було те, що викидали 
дорослі. Принаймні так свідчить о. Кухарик – також 
в’язень тих часів, у часописі “Голос Христа Чоловіко-
любця”, № 9, 1958 р., Канада.

Були в бараці й божевільні, й спаралізовані діточ-
ки, й покриті струпами та роз’їдені ранами, які ніко-
ли не гоїлися.

Смердючі, закаляні, вічно хворі й голодні, вони 
викликали відразу, й мало хто мав силу наблизитися 
до них. Єдиною “нянькою” й опікуном нещасних малят 
був отець Іван. Він озивався до них лагідним словом, 
брав на руки, пригортав до старечого, змученого серця і 
гірко ридав, виносячи з барака на власних руках мертві 
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тілечка, аби душечка покійного малолітнього страдника 
знала, що й за нею хтось побивається на цій землі, і її 
тілу віддає шану і почесть.

Зрештою, і сам отець Іван мав вигляд далеко не 
привабливий. “Його лице, – пише о. Кухарик, – було 
синє і жовте. Жовте там, де видніла потріскана шкі-
ра, і синє; де потріскали жили й починалося запален-
ня. Ніс, зламаний ударом, був також синій, аж чор-
ний. На підборідді виднілись рани, що ніколи не 
гоїлися”.

Навряд чи котресь із наших діточок пішло б на 
руки до дідуся із такою зовнішністю...

А для тих, табірних, він був і отцем, і матір’ю, і 
наймилішою в світі людиною – власне, єдиною лю-
диною, яку можна було любити, від якої можна було 
сподіватися добра і захисту. Може тому, що іншої не 
було?..

А може тому, що мав отець Іван на спотвореному 
обличчі дивно лагідні, засмучені очі, які “казали 
всім, що то була людина, повна християнської лю-
бові... Ті надзвичайні очі розповідали про його без-
межний тягар”.

Про побут отця Кипріяна у таборі відомо дуже 
мало. Відомо, що гризла його невигойна печаль за 
сина Віктора, розстріляного більшовиками у 1920 
році; що був у таборі поруч нього якийсь полковник 
(очевидно, білогвардієць) на прізвище Калядін, який 
спорудив у бараці під нарами для паралізованих і 
душевнохворих дітей престол, на якому отець Іван 
служив літургію, молебні за болящих та панахиди 
за покійних. Сюди, в цей найжахливіший відділок 
барака, навіть вартові гидували наближатися... А ще 
відомо, що з барака час від часу забирали тих в’язнів, 
яких треба було знищити. Забирали й дітей. Із роз-
повідей свідків тих жахливих подій можна дізна-
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тися, що виводили приречених із барака десь увечері, 
до відбою, а розстрілювали перед світанком, бо, як 
свідчать очевидці, існувала на території табору якась 
будка чи огорожа без даху (в спогадах свідків вона 
зветься “кліткою”), куди зачиняли смертників перед 
розстрілом. Будка ця була в полі зору вартових на 
вежах, і підійти до неї було неможливо. Тому отець 
Іван все з тим же Калядіним прорили підземний хід, 
крізь який священик проповзав до приречених, щоб 
дати їм останнє благословення та відпущення гріхів.

А ще знаємо про те, що одного вечора з барака 
було виведено 20 хворих, остаточно ослаблених ді-
тей... “Страшна сніговія лютувала надворі, – пише 
о. Кухарик. – Здається, немає нічого страшнішого, 
ніж сибірська заметіль... “пургою” називають її. Тоді 
нема ні заходу, ні сходу, ні півночі, ні півдня, але 
тільки розгурканий вітер і сніг...”

В таку “розгуркану” ніч напівголі, нещасні діти 
(згадаймо – до 5 років!..) залишалися просто неба 
самі, безпорадні... Отець Іван знав, що у своїй ди-
тячій розпуці вони гукають до нього, як кожна ди-
тина в біді гукає свою маму.

...Дійти до лазу допоміг йому все той же вірний 
полковник. Ступаючи в хідник, отець Іван сказав Ка-
лядіну знищити престол під нарами. Він знав, що не 
повернеться. Обернувшись востаннє, мовив неголосно: 
“Мир всім!” – і зник у хіднику.

Чотири дні лютувала заметіль, і чотири дні ніхто 
не підступав до загорожі смертників. А коли відкри-
ли, побачили замерзле тіло отця Киприяна, обліпле-
не задубілими дитячими трупиками. Ручку одного з 
хлопчиків отець тримав у своїй задубілій долоні.

Так загинув український священик Іван Кипріян, 
знаний як в’язень № 8986...

Хто він, звідки цей праведник, що по слову Хрис-
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товому поклав душу свою за малесеньких друзів 
своїх?

“Записки Наукового товариства ім. Шевченка (том 
CCXXVI, Львів, 1933, cтop. 226) в статті про діячів 
української музичної культури повідомляють, що 
Іван Кипріян народився у 1856 році в м. Сокалі на 
Львівщині, був священиком, композитором та дири-
гентом. Він – автор одного із найперших у Галичині 
підручника початкових знань з музики і співу. Видав 
“партитуру церковних співів” українського компози-
тора XVII віку Бортнянського. Збирав народні пісні та 
публікував їхні записи у збірниках. Будучи парохом 
у Heмирові, створив прекрасний хор, що виступав на 
багатьох святах та концертах з виконанням творів 
Бортнянського, Кишаківського, Колесси та ін.

Із книги “Польові духівники УГА”, що вийшла 
1963 року у Вінніпезі (стаття о. Івана Лебедовича), 
можна дізнатися, що о. Іван Кипріян добровільно 
вступив до Української Галицької Армії і пройшов із 
нею як польовий духівник всіма тернистими шляха-
ми, що випали на її долю.

“Це святий капелян, що ділив долю й недолю час-
тин І корпусу”, – говориться в статті.

Також цитуються спогади вояків УГА про те, як 
працював о. Кипріян у тифозних бараках, раз по раз 
наражаючись на небезпеку інфекції. “Як гарно вмів 
він піддержувати нас на дусі, хоч, наближаючись до 
нас, щораз наражався на захворювання”, – пише у вже 
згадуваному часописі “Голос Христа Чоловіколюбця” 
колишній воїн УГА, що в страшну зиму 1919–1920 
року пережив три напади поворотного тифу.

“Був це великий патріот і народний діяч, що сві-
домив національно цілу Немирівщину”, – свідчить 
про о. Кипріяна ще один сучасник – о. Марко Гіль. 
А далі додає дещо й зовсім несподіване: “Був відо-
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мий з різних виступів на вічах у Равщині та сусідніх 
повітах... За його стараннями започаткували селяни 
відомий страйк проти дідичів майже в усій равщині. 
Дідичі були змушені збільшити селянам заробітню 
платню” (виділено мною. – Г. М.).

Організація масового селянського страйку – спра-
ва, як на наш погляд, дещо незвична для священи-
ка, адже нас у школах учили, що оті “кляті попи”, 
“рознощики опіуму для народу”, тільки те й роби-
ли, що “служили експлуататорам, задурманюючи на-
род”... Ще більше можна здивуватися, довідавшись, 
що сам о. Кипріян походив не із “простолюддя”, а 
із шляхетного роду, котрий навіть мав свій родовий 
герб: три червоні розети на поперечній білій смузі 
через голубий щит (“Патріярхат”, № 9, 1998 р., Нью-
Йорк, стор. 21). “Справді, – каже Ігор Калинець у 
своїй статті “Як написати казку”, – за мірками Ольги 
Кобилянської – “Апостол черні”.

А я дозволю собі сказати: апостол Правди, апостол 
Любові. Бо тільки той, хто все своє життя присвятив 
Любові й Правді, міг бути таким.

Кажуть, як істинний українець отець Іван дуже 
любив білу одежу, яка традиційно супроводжує ук-
раїнця в найурочистіші хвилини життя: до причас-
тя, на сівбу та зажинки, на свято, до шлюбу й на 
смерть – в останню Божу дорогу. Отець Кипріян 
скінчив свій земний шлях у брудному, смердючому 
лахмітті, серед таких же брудних, обдертих малят. І 
лише люта сибірська зима виявилася “милосердною” 
і, мовби вдовольнивши тугу великого серця за білиз-
ною і чистотою, покрила мучеників чистим-пречис-
тим, неторкнуте білим саваном...

P. S. Цього року в Будинку офіцерів відбулася 
конференція ветеранів Другої світової війни, на якій 
обговорювалися проблеми виховання молоді. Учасни-
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ки конференції говорили про необхідність виховання 
молоді на славних бойових і патріотичних традиціях 
народу й висловили готовність взяти цю місію на себе. 
Таке прагнення ветеранів, очевидно, слід вітати. Бо, 
хоч перед Будинком офіцерів стояли якісь літні люди 
з імперськими гаслами, а з виступів промовців важко 
було зрозуміти, про традиції якого саме народу вони 
говорили і патріотів якої саме держави вони прагнуть 
виховувати, все ж не допускаю думки, щоб ветерани 
так активно домагалися права виховувати наших з 
вами дітей на традиціях якихось чужих народів чи 
робити їх патріотами якихось чужих існуючих чи не-
існуючих держав.

Тому я й звертаюся до всіх, хто вже налаштувався 
іти в навчальні заклади, щоб виховувати молодих гро-
мадян незалежної Української держави у патріотич-
ному дусі:

Шановні ветерани! Як будете йти до молоді зі 
своєю почесною місією, не забудьте взяти зі собою цю 
статтю та прочитати юним громадянам України про 
Івана Кипріяна – славного сина українського народу, 
гуманіста і патріота, який життям своїм заплатив за 
те, щоб врятувати душі чужих діточок від передсмер-
тного жаху, щоб зігріти їх останніми крихтами тепла 
свого старечого замерзаючого тіла. Це дуже сприяти-
ме патріотичному вихованню.

Тільки не переплутайте: діялось це не у нацист-
ській Німеччині, а в комуністичному Радянському 
Союзі, не в гітлерівському, а в ленінському концта-
борі.

Воля і Батьківщина. – №3–4. – 2008.
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в присілку Губки Бишківської 
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Львівської області.

Закінчив Львівський торго-
во-економічний інститут.

У 1948–1957 та 1967–1978 
роках перебував в совєтсь-
ких концентраційних таборах. 
Нині – директор ТзОВ “Ювен-
та”, головний редактор часопи-
су “Воля і Батьківщина”.

Автор книжок “Перемога і 
трагедія”. “У царстві сваволі” 
(у 2-х частинах), “Крах біль-
шовицької імперії”, “Унівська 
битва”. “Дорогою боротьби” (у 
9 томах), “Правда про Нориль-
ськ”.
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