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Цю книжку я присвячую моїй прекрасній дружині 





Замість вступу 

це не літературний твір. Це книжка-документ. У ній 

увіковічнено події, в яких я брав участь. Жодних 

прикрашань у ній немає. Я пишу про те, що бачив і пе

режив. Чорне я називаю чорним, а біле-білим. Як зо

браження, відбите у дзеркалі водної гладіні. 

Можливо, якби я міг робити щоденні нотатки, опис 

був би динамічнішим і краще відтворював би стан мого 
духу та перебіг подій, а також мою неготовність до того, 

що чекало мене в совєтській Росії: спантеличення і без

порадність щодо несподіваного й незбагненого у своїй 
небезпеці явища, яким була совєтська система. 

Однак, пишучи цю книжку, за своєю спиною я маю 

п'ять років перебування в тій країні та важкий досвід, 

якого я там набув. Він, ніби стигма, позначає сторінки 

моїх спогадів і окреслює моє ставлення до описуваних 

фактів. 





Розділ І 

до 1939 року я мешкав у Вєжбніку, містечку в Кє
лецькому воєводстві, розташованому в котловині, 

оточеній узгір'ями, що сягали аж Свєнтокшиських гір. 

Схили тих височин були порослі сосновими лісами: 

їхній чудесний запах супроводжував мене з дитинства. 

Крізь Вєжбнік протікала річка Камінна. У її водах 

відбивалося небо, що висіло над узгір'ями. Для єв

рейських мешканців Вєжбніка це не була звичайна 

річка, як багато схожих на неї: вона становила роз

межувальну лінію між двома відмінними міськими 

організмами. 

Місто на правому березі річки називалося Старахові

це. Це великий промисловий центр-один із найваж

ливіших пунктів на мапі індустріалізації Польщі в рам

ках утворення Центрального індустріального округу. 

Тут розташовувалися заводи й шах:rи; із заводських ко

минів валив чорний дим, за'І}'ляючи чисте небо. 

Євреям у Стараховіце не дозволялось ні селитись, ні 

працювати. Так постановила влада П Речі Посполитої. 

Порушенням конституційних прав частини громадян 

ніхто, ясна річ, не переймався. 

На лівому березі річки, у Вєжбніку, мешкали пере

важно євреї, загалом близько чотирьох тисяч. Це було 

типове єврейське містечко зі своєю специфікою і про-
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блемами. У самому центрі знаходився ринок, а коло 
нього католицький костел, який вносив до атмосфери 

«штетлу»-особливо у дні католицьких свят-елемент 

ворожості та небезпеки. Злидці, що від них потерпало 

населення Вєжбніка, виднілися й неозброєному окові. 

Тільки нечисленні будинки в містечку були кам'яними, 

переважали ж дерев'яні будиночки-латка на лащі, 

як у прислів'ї,-в яких мешкало 90 відсотків єврей
ського населення. 

Головним заняттям євреїв було ремесло-найчас

тіше кравецтво, шевство і теслярство. Єврейські діти 

нечасто відчували радість дитинства: уже з дванадця

тирічного віку вони важко працювали підмайстрами 

в багатих ремісників. Про те, щоб віддати дитину 

в науку до майстра, батьки домовлялись набагато ра

ніше. Кілька перших років наука більше нагадувала 

службу в хазяїна і його родини, ніж здобуття якоїсь 

кваліфікації. 

Надокучливі злидні й відсутність роботи поро

джували розпач і страхи за майбутнє, яке бачилося 

щоразу в темніших барвах. Державні підприємства 

на другому березі річки залишалися для євреїв не

доступними, а їхні директори пильно стежили, аби 

жоден єврейських робітник не проникнув крізь за

водську браму. 

Антиєврейські настрої демонструвала не лише 

влада-ними повнилося й польське суспільство. 

Незважаючи на вигідне розташування нашого містеч

ка серед гір та лісів. Однак єврейська молодь не могла 

скористатися щедротами природи. Перебування на 

пляжі біля річки або проrулянки лісом часто закінчу

валися печально. Чимало хлопців поверталися з роз

битою головою, в яку поцілив камінь, кинутий поль

ським ровесником. 
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Розділ І 

Ендеки1 мали у Вєжбніку одну зі своїх твердинь. 

Вони проводили акції не лише проти євреїв, а й проти 

поляків, які виявляли бодай тінь співчутrя до «поль

ських громадян єврейського походження». Поляк, що 

наважувався зробити покупку в єврейській крамниці, 

платив за це презирством своїх одноплеменців, а як 

додаткове покарання на спину йому чіпляли таблич

ку з написом «Ця свиня купує в євреїв». 

Слід визнати, що, попри сильний тиск, не всі по

ляки піддалися на антиєврейський психоз. У Стара

ховіце робітники, які належали до ПСП2, опиралися 

расистським вибрикам, однак що вони могли проти

ставити войовничому антисемітизму ендеків? 

Наприкінці тридцятих років наше містечко опини

лось у подвійних лещатах. З одного боку, його душила 

безнадійна економічна ситуація, з іншого-довколиш

ні нетерпимість і дискримінація. Попри це, а можливо, 

і всупереч цьому, у Вєжбніку квітнуло суспільне й по

літичне життя, діяли профспілки, зокрема потужні 

кравецька і шевська, й різноманітні сіоністські та ре

лігійні організації. Багато прихильників мала ліва По

алей-Ціон і Хе-Халуц. 

Оцей потяг до публічності не був випадковістю. 

Люди потребували цих партій та організацій, шукаю

чи в них підтримку й надію. Серед єврейської молоді 

була популярною ідея про еміrрацію до Палестини

в довколишніх містечках готувалися до праці в кібуцах. 

Активно діяли спортивні клуби-«Макабі» та «Стерн». 

Суспільний радикалізм знаходив підживлення у щора-

1 Від скорочення ND (Народна Демократія)-представники 
польського націоналістичного руху кінця ХІХ-середини ХХ ст. 

(тут і далі-примітки переЮІадача) 

2 ПСП (пол. РРS)-Польська соціалістична партія. 
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зу більших злиднях; єврейські доми буквально пухли 

від них. У тісних помешканнях без зручностей іноді 

перебувало від восьми до десяти людей. Воду брали 

з криниць. У дощові й багнисті дні тягання води було 

малоприємним заняттям і ставало мукою, коли зимо

вий мороз перетворював на ковзанку майданчик на

вколо криниці. 

Будинок, у якому жили мої батьки, мав найбільше 

подвір'я у місті. Мешканцями його були 39 єврейських 
родин і поляк-наглядач кам'яниці. 

Мій батько торгував деревиною. Цілими тижнями 

він перебував далеко від нас, у лісах. Коли він повер

тався, разом із його високою фіrурою і кучмою світло

го волосся в помешканні з'являвся запах полів, листя 

і великих просторів. 

Мати була батьковою протилежністю-як за кра

сою, так і за характером. Вона виховувалась у дуже 

релігійній родині. Її життя зосереджувалось навколо 
справ, пов'язаних зі збереженням єврейської тради

ції. Щосуботи збирався жіночий rурток, і вона читала 

уривки з твору «Цена Урена»3 -Біблії, пристосованої 

для жінок. 

Наша домівка рясніла оригінальними персонажами. 

Одне помешкання займав старий візник Йозеф Гарап, 
який узимку приводив туди свого коня і ставився до 

нього як до пожильця. Мешкав тут також чоловік, що 

професійно займався знахарством. Попри поширення 

сучасних ідей і наукового світогляду, той ворожбит не 

нарікав на брак роботи. 

Теоретично можна було в цьому світі прожити, не 

відчуваючи потреби залагоджувати які-небудь справи 

поза ним. Серед мешканців траплялися люди різних 

З Цена-Урена-переказ їдишем сюжетів Тори і Танаху. 
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Розділ І 

професій. Були 'І}'Т і швець, і кравець, і зубний технік, 

і лікар, і навіть чоловік, який ставив хворим банки. 

тим, що особливо вирізняло нашу кам'яницю, була 

власна криниця, тож пожильці не мусили ходити да

леко з відрами. Цей факт на цілий щабель піднімав по

зиції мешканців у суспільній ієрархії містечка і ставив 

їх на один рівень із місцевою птяхтою. Наша криниця 

була предметом справжніх заздрощів. 

Я виховувався в дрібноміщанському середовищі, 

хоч це слід віднести радше до способу життя, ніж до 

економічних умов. оскільки важко однозначно квалі

фікувати тих людей. Здебільшого вони були зашкаруб

лими злидарями, якими повнились єврейські містечка 

в Польщі. 

Про мої політичні переконання до початку війни 

говорити важко. Я був занадто молодим для викриста

лізуваних поглядів. Однак, мушу зізнатись, що з вели

ким емоційним піднесенням прислухався до розмов 

старших друзів, що належали до різних організацій 

комуністичного спрямування. Не будучи членом жод

ної партії, я поглинав історії про незвичайну державу, 

розташовану за східним кордоном Польщі. 

Молодеча уява малювала країну із молочними рі

ками й киселевими берегами, кардинально відмінну 

від тієї, у якій я жив. Польща була сумна і безнадій

на, пронизана єврейською образою, нетерпимістю 

і безправ'ям, а та країна-світла і справедлива. Там усе 

було інше: земля, сонце, небо, будинки і люди. Людина 

там не мусила нахилятися за щастям-воно саме ЙІШІО 

їй до рук. Варто було натиснути кнопку, і той щасли

вий, сонячний і зелений край піднявся на вершину 

технічного розвитку. 

Не лише такий молокосос, як я, думав про совєгську 

Росію в такий спосіб. Дитяче уямення про цю державу 
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було власrиве й частині дороошх. Симпатія, що при

крашала образ Совєтського Союзу, мала всі риси спон

танносrі. Перебуваючи в країні, де євреїв відкрито дис

кримінували і ставилися до них із демонсrративною 

ненавистю, декотрі, звісно, вірили, що Росія є країною 

справжньої рівносrі людей. 

Десь на початку 1939 року містечко приголомшила 
історія двох хлопців-п'ятнадцятирічного кравецько

го підмайстра Гіршля Вальдмана та шістнадцятирічно

го учня пекаря Малеха Драйнуделя. їх заарештували 
за розвішування червоних прапорців, а потім били 

і знущалися з них. Попри численні втручання пред

ставників єврейської громади Вєжбніка обидва вони 

постали перед судом і були засуджені до багаторічного 

ув'язнення: Вальдман отримав п'ять років, а Драйну

дель-шість. Містечко огорнула жалоба. Із запалени

ми свічками йшли до синагоги і просили на цвинтарі 

в померлих про заступництво перед Богом, якщо вже 

живі не спроможні зарадити горю. Усі ці процедури 

не допомогли. Обох хлопців запроторили до в'язниці. 

Початок війни нас не шокував. Вона висіла в пові

трі вже довший час і наближаласяь крок за кроком. 

Її явною ознакою була неофіційна мобілізація, яку 
влаштувала влада в липні 1939 року. Серед євреїв що
разу наростав страх за майбутнє: усі гірко усвідомлю

вали, що чекає їх у разі приходу гітлерівських військ. 

Боялися не лише німців. Страху додавали й польські 

сусіди: декотрі відверто обіцяли, що відразу відведуть 

душу на євреях. 

Мій середульший брат тоді відбував військову 

службу в Сяноку. Старший, уже будучи резервістом, 

отримав у липні мобілізаційну повістку до Десятого 

полку важкої артилерії в Перемишлі. Ми проводжали 

його на вокзал. Після повернення додому я помітив на 
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Розділ І 

обличчях моїх батьків тінь навислої драми: обоє вони 

були цілковито пригнічені. 

1 вересня о шостій ранку сталося перше бомбар
дування. Під час другого, о дев'ятій годині, бомба 

влучила в нашу ринкову площу. Почалася війна, яка 

викорінила багатомільйонну єврейську спільноту на 

польській землі. 





Розділ 11 

маршал Ридз-Сміrли4 проголосив, що «не відцасть 

ані rудзика», що й зробив, але не метафорич

но-забрав за кордон свої костюми з rустим рядом 

rудзиків і полишив країну на ласку ворога. 

Уже на початку воєнних дій стало зрозуміло, що це 

не буде тривала позиційна боротьба, а радше експеди

ція танкових дивізій Гітлера, які швидко придушать 

польський опір. Поліції в містечку не було. Його по
кинула також місцева влада зі старостою на чолі, за

бравши важливі документи й архіви. Воєнні заводи 

у Стараховіце підготували до евакуації, однак до уваги 

не взяли того, що не буде ані часу, ані місця, де їх мож

на буде встановити. 

На третій день війни німецькі літаки замість фу

гасних і запальних бомб скинули десант парашутис

тів. Це були дуже молоді солдати, що виглядали на 

шістнадцяти- або сімнадцятирічних. Польське насе

лення розправилося з ними без проблем. Їх не від
дали в руки військо~их-справу залагодили на місці 

за допомогою менш винахідливих засобів, ніж вогне

пальна зброя. 

4 Едвард Ридз-Сміrли (1886-1941)-маршал і rоловнокомандувач 

польської армії під час німецької окупації 1939 року. 
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Балтійське море 

Маршрут Іцека Ерліхсона по СССР 
з вересня 1939 року 

# Ув'язнення у тюрмах 

! Ув'язнення у таборах 

• • • • • • Маршрут Ерліхсона 

Кордони держав 31.08.1939 

Окупаційні кордони та кордони 
совєтських республік 
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На будинку мaricrpa'I)' з'явився ІUІакат, який інфор
мував, що кожної миті містечко можуть захоІІИ1И воро

жі війська.через цю мада закликає молодь переміщува

rnся на схід, де відбудеться перегрупування польських 

армій, щоби дarn ворогу відсіч. На цьому ІUІакаті не було 

жодної згадки про те, яким чином можна 1Уди дістаrnсь, 

адже пасажирські потяги перестали ходиш. 

Заводи в Стараховіце зупинились, ширилися чугки, 

що німці вже у Ченстохові, за 60 кілометрів від нашого 
Вєжбніка. Незабаром вони прийшли й до нас. На сві
танку з боку шосе почулося глухе гуркотіння танків, 

а невдовзі в центрі містечка зупинилося кілька машин 

із танкової колони. 

Нас цілковито паралізував страх-ми не наважува

лися визирнути з помешкання. Нас охопив сум і непри

каяність, ми пасивно чекали розгортання подій. Якоїсь 

миті постукали в двері, й поки хтось ycrnr відповісrn, 
до приміщення ввійшло двоє молодих, задоволених 

і веселеньких німців. 

Вони запитали, чи хтось із нас має зброю, а почув

ши заперечення, повідомили, що в нас немає причин 

для побоювань. Вони покинули помешкання в тому ж 

настрої, що й на початку. Перше побачення з ворогом 

мало майже ідилічний характер і не віщувало того, що 

мало стаrnсь. Важко було уявиш собі, що ці люди бу
дуть здатні знищити шість мільйонів євреїв. 

ПоС'І)'ПОВО до містечка прибували наС'І)'Пні групи 

німецької армії, які зайняли весь ринок. Солдаrn го

лили один одного. Найсміливіші мешканці намагались 

заговорити з німцями. Я з гуртом інших дітлахів заліз 

на німецьку вантажівку. Німці, що сиділи в ній, почас

'І)'Вали нас вином і шоколадом. 

Я бачив, як ІUІаче німецький солдат. Він сидів у пе

рукарні Янкеля Віrдоровича і зі слізьми на очах розпо-
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відав про свою тугу за дружиною та дітьми, яких він 

залишив у Кобленці. 

Тимчасом війна охоплювала щоразу більші терИ'ГО

рії країни, значна її частина опинилась під німецькою 

окупацією. Бої точилися під Варшавою та Любліном. 

І в якийсь момент з'явилася новина про те, що совєт

ські війська перейшли кордон Речі ПосполИ'ГОЇ, аби, як 

це сформулював Мш_ютов, узяти, під захист українське 

й білоруське населення. 

Серед частини лівоорієнтованої молоді ця подія по

родила думку про перехід на території, зайняті Черво

ною Армією. У моєму випадку це не було втечею від 

нацистського монстра, бо тодішні наші стосунки з нім

цями ще не віщували майбутніх трагедій. Просто мене 

вабила країна, як із доброї казки, де «всі люди рівні», 

де існує справедливість для всіх-без огляду на націо

нальність, расу та релігію. 

Я зійшовся з Кальманом Капером, двадцятирічним 

енергійним лідером місцевого Ге-Халуцу5• У нашому 

містечку він мешкав два роки-приїхав разом із бать

ками з Хмельника. Він швидко здобув авторитет серед 

молодих членів організації, ставши її серцем і моз

ком. Попри самоуцтво був вельми обізнаною особою. 
Своїм місцем у Ге-Халуці Канер завдячував організацій

ним талантам і красномовності. 

Ми вирішили якнайшвидше покинути Вєжбнік. 
Я мав велике бажання забрати з собою одну з двох 
дочок Шімшона Фрімермана, що мешкав на нашому 

подвір'ї. rї звали Ева-величезні блакитні очі й чорне 
волосся. Нам нечасто щастило зустрітись, однак мені 

здавалось, що ми відчуваємо одне до одного щось на 

5 Ге-Халуц (іврит-«першопроходець•, «піонер•)-молодіжний 
рух початку ХХ ст., що йоrо метою була підготовка єврейських 
юнаків та дівчат до поселення на палеСТШІських землях. 
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кшталт небайдужості, що зазвичай буває початком 

справжнього почупя в молоді. 

Я часто спостерігав, як зі спритністю молодої сарни 

вона бігла через поле неподалік нашого дому. Я годи

нами підглядав крізь шпарки в паркані її чарівливий 

спосіб рухатись. Мої почупя до неї стали сильніши

ми, коли вона дала мені зрозуміти, що я їй небайду

жий. Тож я думав запропонувати їй супроводжувати 

мене у цій виправі, але я не знав, як завести розмову. 

Мені забракло хоробрості. До того ж, я не був упевне

ний, чи погодяться її батьки. Охоплений сумнівами 

й ваганнями, я покинув Вєжбнік, навіть словом не пе

ремовившись із нею. 

Благословлялося на світ. Крізь шпаринки віконниць 

просочувався блиск нового дня. Не будячи рідних, я ви

слизнув з дому. Надворі мене вже чекав Кальман Канер. 

Ми тихцем привіталися і рушили бічними вуличками 

до шосе на Островєц. Ішли мовчки, серця наші стис

калися. 

Ми віддалялися від містечка. Востаннє я озирнув

ся, побачив його у промінні новонародженого сонця. 

Контури будинків виростали з білого туману, наче 

скелясті береги; імла розсіювалася і відкривала що

разу більше халуп. Виднілася ясно-блакитна стрічка 

річки. Темні смуги вулиць нагадували кораблі, що 

гойдаються на хвилях. 

Я намагався притлумити щоразу сильніше пригні

чення, переконуючи себе, що покидаю рідні краї лише 

тимчасово й незабаром сюди повернуся. Але надія на 

швидке повернення розтанула, наче туман, який огор

нув Вєжбнік у день моєї втечі. 



Розділ ІІІ 

l\ Jf и йшли вперед швидким кроком. Обабіч шосе cro-
1 V .lяли у бронзі й золоrі осінні дерева, золотаво іскрив
ся пісок у вранішньому сонці. Що далі ми відходили від 

містечка, бадьорішим почувався мій супуmик: він був 

переконаний у резонносrі нашого рішення. 

Я мовчав, через мій мозок пролітали тисячі не над

то веселих думок. Навіть наближення прекрасного 

раю неспроможне було вирвати мене з цього настрою. 

Ми промарширували через Островєц, а о шосrій вечо

ра були вже в Ожарові, за 59 кілометрів од Вєжбніка. 
Тут ми переночували у родича зубного техніка з нашого 

подвір'я. Я падав від утоми, ледь відповідав на запитан

ня господарів, а коли ліг, не міг заснути. 

Уперше я спав не вдома. Я не знав, що мене чекає. 

Дорікав собі, що не поговорив з батьками Еви і не по

просив їхнього дозволу забрати її з собою. Я взагалі не 
міг вибачити собі, що так легко відмовився від намірів 

щодо неї. Почав думати про повернення і виправлення 

цієї помилки. Думав, як би встигнути до ранку. Коли 

я побачив, що світає, то розбудив Канера. Я сказав йому, 

щоб далі він ішов сам, а я повертаюсь. 

Канер поглянув на мене своїм мудрим і проникли

вим поглядом і відповів, що говорю, як дитина. Поверта

тись зараз, коли ми так близько від совєтської демарка-

23 



ційної лініі7 Скоро ми опинимось по той бік і зможемо 

лисrовно порозумітися з рідними та близькими. А крім 

того, війна, у що ми обидва свято вірили, не потриває 

довше кількох тижнів, і ситуація внормується. 

Ми рушили далі на схід, до своєї долі. Ми не були са

мотніми мандрівниками. По дорозі до нас долучились 

інші молоді євреї. Найчастіше це були хлопці з сусідніх 

містечок, які, подібно до нас, залишали рідні оселі та 

прямували до совєтської Росії. Ціла Польща була в ті ве

ресневі дні сценою, по якій перевалювались величезні 

юрби людей. Одних вигнав із домівок німецький батіг, 

інших гнала надія знайти безпечніше місце. 

Ще не діставшись Ожарова, наша група збільши

лась до 12 осіб. Серед них було кілька комуністів, які 
за спиною мали восьми- і десятирічні вироки та яких 

випустили після почаn<у війни. Вони йшли з сильні

шою впевненістю, ніж решта, з палкою вірою і щирим 

переконанням, що прямують до справжнього щастя. 

А в мені нуртували страхи і сумніви. 

Дорогою ми часто зустрічали німців, що їхали на 

конях або мотоциклах,-навколо нас точилася війна. 

Пополудні ми здалеку побачили сіру смугу Вісли, крізь 

зелень виднілася забудова містечка. Міст через Віслу 

було зруйновано, його висадили в повітря польські вій

ська під час відступу. Занурені у воду бики нагадува
ли тіло монструозного звіра, якому вкоротили життя. 

Ми шукали способу переправитися на інший берег, ду

мали пройти по биках, але це виявилося неможливим. 

Урешті нам вдалося знайти селянина, який погодився 

перевезти нас човном. 

На цьому березі розташовувалося село Юзефов. 

Один із нашої групи мав там тіn<у. Однак досить було 

тільки кинуги погляд, щоб зрозуміти, що шукати там 

когось-марна справа. Обабіч дороги стирчали тіль-
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ки комини спалених будинків, що здалеку нагадували 

казкових вампірів. 

Лише дійшовши до сусіднього села Маков, ми зна

йшли ту тішу. Від неї довідалися, що спалені будин

ки-це не наслідок воєнних дій. Юзефов був заселений 

німецькими родинами, які мали родючі поля і добре 

опоряджені обійстя. Коли польська армія відходила, 

підпалюючи міст, то зачинила німців у їхніх будинках 

і теж їх підпалила. У цьому «інциденті» загинуло й кіль

ка євреїв, серед них-чоловік тітки і одна їхня дитина. 

Тоді- а це діялось у перші тижні німецької оку

пації-така новина про різанину приголомшила нас, 
хоча жертвами були німці, які згодом купались у на

шій крові. Потім ми стали нечутливими і навіть бай

дужими, коли вісті про вбивства безневинних людей 

почали стікатися з усіх кінців Польщі. 

Ми часто зустрічали в дорозі польських солдатів, які 

заrубили свої дивізії; покинувши зброю, вони поверта

лися додому. Це було зворушливе видовище: у запилю

жених, брудних мундирах із зірваними погонами вони 

виглядали як символ держави, приреченої на смерть. 

Кілька людей з нашої групи, спостерігаючи за цими 

жалюгідними залишками армії, голосніше та сміливі

ше заспівали «Інтернаціонал». Особливо завзятими 

були ті, що довгі роки сиділи в польських тюрмах. 

Вони переконували нас, що в Росії тюрем немає, а зло

чинців перевчають у спеціальних школах, звідки вони 

виходять уже чесними людьми. Хтось розповідав, що 

має брата в Росії, який виїхав туди 1934 року. Жодного 
листа від нього не отримали, але це тому, що польська 

влада не пропускає вісті з того боку. І той хтось був пе

реконаний, що його брат-важлива фіrура в комуніс

тів. Тільки-но він перетне кордон, одразу ж віднайде 

його й отримає відповідну роботу. Його підтримували 
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інші. Вони бачили себе на посадах кома~щирів, дирек

торів і державних службовців. Єдиною кваліфікацію, 

яку вони мали, були роки ув 'язнення, а єдиною їхньою 

вірою-сліпа віра в комунізм. 

Найближче містечко, до якого ми ввійшли, назива

лось Ополе. Поліції там уже не було, повсюди кочували 

біженці з різних кінців країни. Я зустрів людей із Лодзі, 

Варшави й Радома. На цьому великому кочовищі трап

лялися не лише євреї, а й поляки, які також тікали на 

схід у напрямку «соціалістичної держави». 

Ми попрямували до будинку місцевого багатого 

купця Шпаймана, що вів бізнес у всій околиці. Хазя

їн віддав у наше розпорядження кімнату і нагодував 

чим· хата багата. До нас доходили чутки про Червону 

Армію під Любліном. Були сподівання, що з дня на день 

вона займе Ополе. Через це більшість нашої групи ви

рішила залишитись і чекати на «визволення». Навіщо 

йти далі їй назустріч, якщо невдовзі вона й так сюди 

прийде? У багатьох оселях люди навіть заходилися ви
вішувати світлини совєтських вождів. Вони робили це 

відкрито й вільно-в місті не було поліції, а поголос, 

мовляв, «совіти йдуть», ставав щоразу нав'яз.ливішим. 

Декотрі почали навіть готувалися до їхнього приходу. 

Тільки-но місто буде звільнене Червоною Армією, вони 

виберуть комуніста-ветерана Філярськоrо міським ко

місаром. Хіба не сидів він у різноманітних польських 

тюрмах? Тож ми вмостились і дожидали, вглядались 

у шосе, що вело на схід. з надією побачити совєтські вій

ськові дивізії. Але за два дні все змінилось. З'явилися 

відомості, що Червона Армія відходить, а демаркацій

на лінія між Совєтським Союзом і нацистським Гене

рал-губернаторством проходитиме вздовж Бугу й Сяну. 

Тепер уже не було вибору. Змушені просуватися далі 

дорогою через Пшеворск. Ярослав і Перемишль, ми 
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склали монолітну групу з 15 чоловіків. На трасі перехо
ду ми бачили німецькі з'єднання, танки й гармати, що 

рухалися в напрямку Перемишля. Дійшовши до цього 

міста, ми виявили, що опинились якраз на кордоні. 

Сян, який протікає через Перемишль, став лінією по

ділу. Частина міста, яка лежала ліворуч від річки, пере

бувала в німецьких руках, натомість права частина-у 

совєтських. 

Виникла проблема: як дістатися другого берега 

Сяну. Справа виявилася важкою. Вздовж річки зібра

лась юрба в 600-700 осіб, зокрема жінок і дітей. Дехто 
очікував на переправу кілька днів. Вони розміщували

ся просто неба; їхні настрої коливалися між надією та 

розпачем. Виглядало на те, немовби всі ці люди, поки

нувши свої оселі й майно, здалися на волю випадку: 

дозволять їм перетнути річку чи не дозволять? 

Там, над Сяном, народився перший сумнів, який по

рушив моє уявлення про совєтську Росію. Я міркував, 

чому так довго в них триває прийняття рішення в та

кій звичайній людській справі. Невже вони змушені 

чекати на інструкції своїх зверхників, щоби впусти

ти цих знедолених, зголоднілих і бездомних людей? 

Як таке можливо, аби влада, яка rрунтується на розумі 

та справедливості, так довго розглядала справу, що ви

магає лише елементарної людяності? 

Я не міг із цим змиритись, але товариші пояснюва

ли мені, що це пов'язано з вимогами воєнного стану, 

адже кількість біженців постійно зростала. Найсміли

віші з них намагалися продертись через міст або форсу

вати річку на човнах. їх відкидали з брутальністю, яка 
жодною мірою не узгоджувалася з нашим уявленням 

про соціалістичну державу. 

Євреї знову, як багато століть тому, стояли на бе

резі свого Червоного моря. Тоді на інший берег, до 
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Обітованої Землі, їх перевів Мойсей. Хто цього разу 
буде їхнім Мойсеєм? Тимчасом унаслідок украй важ
ких умов життя просто неба померло кілька дітей; їх 

поховали в полі. Багато людей хворіло. Ситуація в на

шій групі також погіршувалася з кожним новим днем 

очікування. Швидко танули гроші, які ми взяли з со

бою. Ми боялися, що незабаром не матимемо за що 
купувати продукти. 

Подальше пасивне чекання на дозвіл совєтської 

влади не мало ані найменшого сенсу. Після наради 

ми вирішили вислати на інший берег посланців, які 

мали пояснити керівництву прикордонної служби, 

що ми, симпатики Совєтського Союзу, особливо заслу

говуємо на перехід через річку. Нашими посланцями 

були такий собі Врубель із Кєльц і Фельдман з Опочна. 

Обидва знали російську й були політичними в'язнями 

в Польщі часів Санації6• Врубель мав за плечима вось
мирічну відсидку у Вронках7• Під покровом ночі наші 

посланці вирушили на інший бік. І більше ми їх не 

бачили. Три доби ми чекали на який-небудь знак або 

звістку, але марно. А людська трагедія навколо нас на

ростала. Між украй знервованими і доведеними до 

відчаю людьми доходило до мало не Дантових сцен. 

Ми намагались якось пояснити собі мовчання наших 

«послів». На думку нам спадало лише, що їх убили німці, 

які стояли на нашому боці Сяну. 

б Санація (від лат. sапаtіо-очищення)-авторитарний політичний 
табір, що обіймав уряди П Речі Поспотrrої між травнем 1926 року 
і вереснем 1939 («уряди полковників»). Політика санаційного 
режиму полягала в боротьбі проти комунізму, проголошувала 
тези про кризу демократії, необхідність ОfЛЬНОГО керівництва 
й ліквідацію опозиційних партій. 

7 У Вронках (Великопольське воєводство) знаходиться найбільша 
в Польщі тюрма. 
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РозділШ 

Було вирішено: легально чи нелегально ми муси

мо опинитися на совєтському березі. Якщо ми будемо 

чекати, то розділимо долю цієї нещасної громади, що 

безсило метається вздовж річки. Ми вийшли з табо
ру. Пройшовши вздовж річки два або три кілометри, 

ми зустріли селянина, який погодився переправити 

нас через Сян. 

Із трепетом сердечним ми всідалися до човна. 

Тіні ночі причаїлись у кронах дерев. Вода поблиску

вала темним мерехтінням, відбиваючи хмари та об

риси берега, що пересувались по небу. Почувся тихий 

плюскіт, і ми відчалили. Безмовність і пітьма злилися 

воєдино. В мовчанці, сповнені тривоги, ми наближа

лися до нашої «обітованої землі». 

На другому боці нас привітали темрява і глуха тиша. 

Дерева, що випливли з мороку ночі, дивилися на нас 

похмуро й негостинно. Селянин рукою подав нам знак 

виходити з човна. Ми невпевнено підвелись і, вагаю

чись, скочили через борт на сухий rрунт. Коли остан

ній з нас став на берег, чоловік швидко відплив. 01Же, 

вдалося. Ми опинилися в совєтській державі. 





Розділ IV 

невдовзі почало світати: на небо викотилася величе~
на вогняна куля сонця, а ПQЛЯ, що тонули в темноn 

неприязної ночі, погарнішали у ранковому світлі. Оби

два береги річки були схожими. Однакові дерева, одна

кові кущі. З rою відмінніспо, що на одному березі стояли 
нацисти, а на іншому-росіяни. Більшісrь нашої групи 

вирішила піти за покликом своїх комуністичних пере

конань і стати на облік у совєгському штабі, аби прина

гідно запитати також про долю двох зниклих rоваришів. 

Я і Канер не почувалися аж настільки зобов'язаними 

перед совєтською владою, щоби прозвітувати про своє 

прибупя. Замісrь походу до комендаwи ми подалися 
до найближчого містечка, де відразу після приходу зі

ткнулись із червоноармійським загоном. Я помітив, що 

багато солдатів носили ватяні штани й фуфайки. Мунди

ри їхні були брудні й занедбані. Автомати замісrь шкіря

них мали полотняні ремені. 

Перше враження виявилося не найкращим, проте 

ми з Капером пояснили це собі так, що в соціалістич

ній державі зовнішній блиск значення не має. Навпа

ки, своєю «звичайніспо» і простотою ці солдати пока

зують, що є дітьми свого народу і готові йому служити. 

Це було досить ризиковане пояснення, але врешті ми 

3 НИМ ПОГОДИЛИСЬ. 
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У місцевості, куди ми потрапили, від самого ран

ку лунала музика. Крізь гучномовці транслювалися 

червоноармійські пісні, натовп підспівував, дехто 

навіть танцював. Усюди майоріли червоні прапори. 

Молодики з автоматами на плечах походжали вулиця

ми. Мені кортіло приєднатися до цього rульбища, але 

я був надто втомленим. Я почав шкодувати, що не пі

шов з усіма іншими до комендатури. Хтозна, можливо, 

всі вони вже носять комісарські нашивки! 

Вулиці були прикрашені різноманітними портре

тами. Серед них я впізнав Маркса й Енrельса, але 

вони мали неприязний вигляд і не викликали симпа

тії. З вокзалу відходили потяги з охочими працювати 

вrлибині Росії. Вони раділи, заражаючи своєю радістю 

і виrуками всю станцію. 

Я почувався не дуже добре. Якийсь тягар каменем 

лежав на моєму серці. З протилежного берега надхо

дили вісті про безнадійну ситуацію величезної маси 

біженців, що невпинно зростала. Йшлося про десятки 
жертв. Я чув, що деякі біженці намагалися силоміць 

пробитися до росіян, однак наражалися на опір со

вєтських солдатів, які брутально відкидали їх на ні

мецький бік. 

У містечку була страшенна дорожнеча. За склянку 

чаю з цукром просили чотири злотих. Крамниці стояли 

спорожнілі. Совєтські офіцери й солдати ходили від од

нієї до іншої й скуповували буквально все, що тільки 

можна,-одяr, матеріали, піrулки від головного болю, 

вату, підметки для взуття, черевики, голки для грамо

фонів і навіть годинникові стрілки. Для них усе було ба
жаним товаром, що ним вони напихали свої бездонні 
валізи, з якими кружляли окалицями. 

Я вирішив рушати далі, не знаходячи для себе місця 

в цьому галасливому і зголоднілому містечку. Я поїхав 
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РозділІV 

до Львова, де сподівався зустріm свого брата, відомого 

там спортсмена. Тоді подорожування не було простою 

справою. Однак, урешті-решг, я дістався місця призна

чення. Львів нагадував Вавилонську вежу, роздуваю

чись від десятків mсяч єврейських біженців з усієї 

Польщі. Серед білого дня юрби людей заповнювали 

вулиці, а вночі абиде вкладалися спаm. Одні ховались 

у синагозі або у приміщеннях школи, інші спали на схо

дових клітках і на вокзалі. 

Перші сім днів на совєтській землі принесли мені 

розчарування. Нічого доброго зі мною не сталося. Були 

бездомність, голод, фізична та психічна втома. Проте 

найrірше чекало попереду. 





Розділ V 

на з~итання «Що далі?» я не вс~г собі відповісти, 
оскшьки в моє життя неспод1вано втруrилася 

совєтська реальність, і відтоді вона, попри мою волю, 

визначала вид і стан мого існування. На третій день пе

ребування у Львові мене затримав на вулиці патруль, 

що складався з двох солдатів і одного цивільного. 

Вони вимагали показати документи. Я витяг єдиний 

папірець, який мав,-зім'яте свідоцтво про народжен

ня. Один із солдатів сховав його до кишені й наказав 

іти з ними. Через вулиці Легіонів і Казимирівську мене 

привели до Бриrідок8• 

На першому поверсі, в кімнаті №2 1, мені наказали 

скинути черевики, а тимчасом інший чиновник запи

тав мене, де я народився і членом яких організацій був. 

Я відповів, що належав, до спортивного клубу «Макабі». 

Я пояснив мету і завдання цього клубу та розповів про 

те, як разом із товаришем примандрував з Вєжбніка до 
совєтської Росії і яким чином перетнув кордон. 

Усю інформацію той чиновник занотовував. Закін

чивши, він залишив мене на самоті. За хвильку він 

повернувся і сказав, посилаючись на сказане мною: 

«Те, що ті твої товариші говорили,-правда. У Росії не-

8 Бриrідки-львівська в'язниця на вулиці Городоцькій, 24. 
перероблена з давнього монастиря св. Бриrіди. 
закритого 1784 року. 
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має тюрем для простого люду. Однак це не стосується 

англійських шпигунів». Він перейшов на різкий і бру

тальний тон: «Ти-англійський шпиrун і зогниєш в на

шій тюрмі!». Я не вірив власним вухам. «Може, він так 

жартує? Якщо так, що це особливий вид rумору!»-по

думав я. Він схопив мене за вилог і почав мною трусити. 

- Краще розкажи правду про свою шпиrунську ді

яльність на користь англійців-і ми тебе відпустимо! 

Інакше тобі кінець! 

Я відповів, що досі не бачив на власні очі жодно

го англійця. До Росії я прибув, оскільки хотів знайти 

справжній дім у совєтській державі. Якщо він мені 

не довіряє, то може вислати туди, звідки я прийшов. 

Чиновник дещо пом'якшив тон і повідомив, що я пере

ночую тут, а вночі мушу добре поміркувати і відкрити 

йому всю правду. 

Він віддав мене у руки тюремного конвоїра 

зі зв'язкою ключів у руках. Той ще раз мене обшукав, 

забрав гроші, годинник, шнурівки і повів через довгі 

коридори аж до дверей камери. Приміщення було ве

лике й першої миті видалося мені порожнім. Однак, 

коли мій погляд упав на підлоrу, я з жахом помітив, 

що там покотом лежать люди-тіло до тіла. Мені по

темніло в очах. Я з розпачем подумав, що мені тут не 

знайдеться місця. 

Тієї ж миті один із в' язнів підвів голову й запитав, чи 

маю я сигарету. Почувши ствердну відповідь, він одра

зу ж звільнив місце коло себе. Я поцікавився кількістю 

в'язнів, згромаджених у цьому приміщенні. Люди, які 

лежали поруч, зайшлися сміхом і пояснили мені, що це 

«приміщення» в тюрмах називається камерою. Світло 

горіло всю ніч. Я не міг заснути. Пульсувало у скронях. 

У камері панували задуха і сморід. Через спеку люди 

роздяглися до білизни. Я мало не знепритомнів від смо-

36 



Розділ V 

роду стоячого повітря й запаху тіл. У голові помугніло, 

як у хворого. 

Вранці ми пішли до вмивальні, продираючись крізь 

вузький коридор. Я рухався, немов у лихоманці. Після 

повернення староста камери вишикував нас у ряди по 

шестеро. З'явився начальник 'ПОрми в супроводі двох 

помічників і запитав «Сколько людей?», староста відпо
вів: «Шістдесят дев'ять». Прибулі порахували присутніх. 

Виходячи, начальник попрощався з в'язнями: «До сви

дания», на що вони хором відповіли: «До свидания, 
гражданин начальник». 

Це виглядало мало не по-дружньому. До сніданку ми 

отримали щось на кшталт чорної води, що мала пре

тензійну назву «кава», і 350 грамів глевкого й вологого 
хліба. Він чудово пасував для ліплення чоловічків, але 

проковтнути його було просто неможливо. Свою пор

цію хліба я віддав іншим в'язням. 

У в'язнів були поголені голови, однак вони носили 

багатоденну щетину. Мене запитали, за що арештова

ний. Я відповів, що потрапив сюди через непорозуміння, 

оскільки мене сприйняли за англійського шпиrуна й по

обіцяли звільнити, якщо зізнаюся. Я помітив, що в'язні, 

які слуха.ють мою розповідь, посміхаються. Не знав лише, 

чи тому, що хтось міг сприйняти мене за англійського 

шпиrуна, чи тому, що я вірю у звинувачення НКВС. 

Серед ув'язнених було 42 євреї. Більшість перебу
вала під арештом три тижні. Я здивувався, коли мені 

про це розповіли: позаяк Червона Армія перебувала 

1Y'f заледве 10 днів! Однак ці люди говорили правду. 
Це були біженці, які приїхали до Львова одразу ж після 

початку війни. Вони не мали місця для ночівлі, тому 

разом із родинами зайняли приміщення 'ПОремної 

будівлі. Одного ранку виявилося, що вони не можугь 
вийти, бо їх зачинили ззовні. Вночі до міста ввійшла 
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Червона Армія і першою чергою «взялася» за nорму. 

Крики та прагесrn не допомогли. Нічліжка перетвори

лася на в'язн1ЩЮ, а вони-на арештанrів. 

Через кілька днів совєтські охоронці відокремили 

жінок з дітьми й кудись вивезли. Однак ніхто не знав, 

куди. Арештанти не вірили обіцянкам, що їхніх жінок 

і дітей випустили на волю, адже тоді їм би приносили 

передачі. Історія цієї групи людей могла б здатися тра

гікомічною, але мені було не до сміху, коли я думав про 

долю цих кількадесяти жертв совєтської справедливо

сті. На обід я отримав якусь пересолену рідину, в якій 

плавала каша і нечищена картопля. Смак страви був 

не кращий від вмісту вбиральні. У моєму nоремному 

розпорядженні опинилися ложка й алюмінієва миска, 

в якій мені подали той «суп». Тюремні запахи, сірість 

і печальні обличчя стали для мене щоденною реальні

сnо, до якої я почав звикати швидше, ніж передбачав. 

Старостою камери був порядний чоловік -украї

нець, інженер-технолог зі Львова. Після приходу росі

ян до міста чотирикімнатну квартиру, яку він займав 

із дружиною та кількамісячною дитиною, реквізува

ли, а його забрали до Бриrідок. Про свою долю він 

розповідав мені зі спокоєм абсолютно скореної лю

дини. Я намаг~вся потішити його, мовляв, так само, 

як і зі мною, з ним сталося якесь непорозуміння, і не

забаром нас звільнять. 

Я плекав ілюзію, що суддя-слідчий, викликавши 

мене на допит, усвідомить безглуздя мого звинува

чення. Проте дні минали, і ніхто мною не цікавився. 

Я попросив старосту, щоб він від мого імені звернув

ся до начальника nорми під час найближчого чергу

вання. Начальник відповів коротко: «Ні, в комісара 

багато роботи, його викличуть потім». Оце «потім» 

щоразу віддалялось, і я втратив надію, що воно ко

лись стане фактом. 
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зчасу мого арешту минуло два тижні. Я встиг звик

нути до глинястого хліба, смердючого супу й комах. 

Найважче було звикнути до браку сигарет. Ув'язнені 

за дещицю махорки продавали охоронцям останнє 

дрантя. Одного дня охоронець викликав мене і сказав: 

«На вихід з речами-ти йдеш до лазні». Це було справж

нє розслаблення після кількатижневого перебування 

у смердючій камері. Я почувався так, немовби мене ви

йняли з могили і провітрили просто неба. 

Мене постригли, а нас усіх погалили. Мій одяг дезин

фікували під гарячою парою. І я став подібним до решти 

ув'язнених. Я сварив на всі заставки своїх товаришів, які 

розповідали мені казки про російський рай. Однак я по

думав, що вони, можливо, й самі не знали всієї правди. 

Напевно, їх ввели в оману так само, як мене. 

Якось уночі помер один із в'язнів-Гіршберr, сорока

річний єврей з Казімєжа. Вочевидь, він помер він серцево

го нападу. Його смерть помітили лшпе вранці. Розенблат, 
єврей із Ярослава, проказав над ним кадиш-малитву за 

померлим. В'язні плакали. Вперше я побачив чаловічий 

плач. Увесь жаль і розпач раптом знайшли вихід у цих 

сльозах. Смерть людини певним чином виправдовувала 

цей вибух плачу. Померлого винесли з камери двоє охо

ронців за допомогою двох ув'язнених. 
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Принагідно ми довідалися, що один з арештантів, 

досі майже завжди мовчазний, є лікарем. Його звали 
Адам Рольницький. Він був майором польської армії 

і служив у П'ятому полку легкої артилерії, а після капі-

1)'ЛЯЦії зняв мундир і вирушив до дружини та чотирьох 

дітей. Його зупинили на кордоні і по восьмиденному 
перебуванні в Раві-Руській перевезли з тамтешньої 

тюрми до Бриrідок. Невдовзі Рольницького забрали 

з нашої камери. Він прощався, вірячи, що його звіль

нять. Ми заздрили йому, але й усім серцем раділи. У цій 

події ми шукали знак для себе, сподіваючись, що й ми 

не залишимося 1)'Т зачинені навіки. 

Серед в'язнів був якийсь циган-рецидивіст, який 

хвалився тим, що грабував єврейські крамниці під 

час бойових дій. Інший львівський злодюжка Коваль
ський насолоджувався історіями, як від вибивав шиб

ки в єврейських будинках, отримуючи він ендеків за 

кожну по два злотих. Я вивільнив на ньому всю свою 

злобу, яка в мені накопичилась від момен1)' затриман

ня. Це був здоровань щонайменше 180 сантиметрів за
ввишки-широкоплечий і кощавий. Але це мене не 

злякало. Я напав на нього з такою люттю, так йому за

цідив, що він поцілувався зі стіною. З носа й рота в ньо

го пішла кров. Побачивши це, староста пос1)'Кав у две

рі камери. За мить Ковальського винесли на ношах. 

Офіцерам НКВС, які мене запитували, навіщо я це зро

бив, я точно розповів, як усе було, а староста камери 

підтвердив мої слова. 

Минали наступні дні й ночі. Сіра тюремна безнадія, 

наче зашморг, стискалася навколо моєї шиї. Я лежав 

уночі просто під постійно ввімкненою різкою лампою, 

міркуючи про недавнє, але вже таке далеке минуле. 

Що тепер відбувається в моєму Вєжбніку? І раптом 

я відчув настільки сильний запах соснових дерев, наче 
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потрапив до лісу, і почув плюскіт Камінної. Перед очи

ма постали мої близькі. Хто спорудив стіну між ними 

і мною? Яка фатальна сила перетворила наше ЖИ'ПЯ 

на суцільне й безнастанне страждання? 

Мене повернув до реальності виклик охоронця: він 

стояв на порозі камери і, назвавши моє прізвище, ска

зав, щоб я зібрався з речами на вихід. Серце сильно 

закалатало у грудях. Невже закінчився мій кошмар? 

Я швидко опинився назовні. Конвоїр наказав мені 

тримати руки ззаду. З протилежного боку слабко 

освітленого коридору переводили іншого в'язня. Аби 

я не побачив його обличчя, мені наказали поверну

тись до стіни. Потім ми рушили далі якимись довгими 

тунелями, сходами і нарешті зупинилися перед заліз

ними дверима. 

Двері відчинились, і мене провели до кабінету. 

Я зайшов туди водночас із тривогою і надією. Я при

гадав, що після арешту мені сказали, що якщо я розпо

вім усю правду, мене звільнять. Тому я прийшов сюди 

розповісти всю правду. Я не скоїв нічого поганого, 

і мені нема чого приховувати. От тільки чи захочуть 

вони повірити у правду? Чи дотримаються даного мені 

слова? 





Розділ VII 

в~імнаті за столо~ сидЇ:ю дв_оє _цивільних. Один 
ІЗ них вказав на с11Лець 1 звелш с1сти. 
З тону, яким він до мене звертався, я намагався 

збагнути, що мене чекає, але виявити це було важко. 
Його голос був сухим і дерев'яним. А коли прозвучало 
перше запитання, мені стало ніяково. Ці вже не питали, 

чи я англійський шпиrун. Вони питали, де знаходиться 

англійський шпиrунський штаб. 

Зі спокоєм, який мене самого здивував, я відповів, 

що не є англійським агентом і ніколи в житті не бачив 

жодного англійця. В очах енкаведиста, що запитував, 

спалахнули зелені вогники. 

-Брешеш, сучий сину,-засичав він. 

Другий цивільний підвівся в той момент з-за столу 

й опинився в мене за спиною, а потім раптово шар

понув стільцем так, що я звалився на стіну. Лежачи, 

я несподівано відчув тупий удар у спину. Цей мій пе

реслідувач заходився лупити мене rумовим кийком. 

Спочатку біль цілковито паралізував мене. Однак за 

якусь мить я оскаженів і втратив розуміння того, що 

роблю. Схопив стільця і гепнув ним ката по голові. 

Удар був настільки сильним, що стілець розлетівся на 

друзки, а в моїй руці залишилась одна ніжка. Я кричав, 

що якщо він наблизиться до мене, дістане ще. 
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На вереск закривавленого енкаведиста прибігло 

четверо чоловіків. Вони вивели його через задні двері. 

Я думав, що зараз вони кинугься на мене й роздеруть 

мене на клапті. Але люди, що ввійІШІидо кімнати, якусь 

хвилю дивились, як я, важко дихаючи, стою з ніжкою 

від стільця в руці, після чого наказали мені сісти і при

гостили сигаретою. Я потрапив під перехресний вогонь 

запитань. Чому в камері, в розмовах із в'язнями, я ви

словлювався проти росіян? Ким був англійський агент, 

із яким я утримував контакт? Що таке «Макабі»? 

Я відповів, що нікому не сказав про росіян кривого 

слова і що не мав контактів із жодними англійськи

ми шпигунами. Нарешті я пояснив, що таке «Макабі» 

і звідки походить ця назва єврейських спортивних клу

бів. Мої відповіді викликали в них напади дикої люті. 

Вони кинулися на мене, немов скажені пси. Мені одяг

ли наручники. Один із чоловіків приклав мені пістолет 

до скроні, кажучи, що коли я не розповім усю правду, 

він розвалить мені довбешку. Однак потім вони сказа

ли, що дають мені півгодини на роздуми. 

З чотирьох енкаведисrів у кімнаті допитів залишив

ся тільки один. Якийсь час ми мовчки дивились один 

на одного. У його очах було щось, що змусило мене ду

мати, ніби він єврей. Він зрозумів мій погляд і нервово 

поворушив щелепою. Заговорив до мене-так, як я й 

очікував,-правильним їдишем. Проте його слова аж 

ніяк не стали для мене підтримкою. Навпаки, вони ви

кликали біль і здивування. 

Я запитав його, чому він дозволяє, щоб мене так жор

стоко били. Він не відповів на запитання. Він дивився 

вбік і повторював, щоб я розповів правду. Я відрік, що 

весь час тільки й говорю саму лише правду і нічого 

не приховую, адже не маю чого приховувати. Попро

сив його зняти наручники, бо вони мені впиваються 
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в зап'ясrя. Але він мав особливу здаmісгь не дивитись 

у вічі й не слухати того, чого не хотів чути. 

У мене за спиною заскрипіли двері й увійІШІи трій

ко інших енкаведистів. Вони обмінялися з присушім, 

який виявився євреєм із Харкова, кількома фразами 

(я їх не зрозумів, бо вони були промовлені зовсім не

знаною мені мовою), а потім повернулись у мій бік. 

Один із них схопив мене за голову й нахилив до зем

лі, а інші заходилися бити залізними прутами. Я ослаб 

і почав утрачати сили. Перед очима в мене літали темні 

плями, і в якийсь момент я знепритомнів. 

Хтось вилив мені воду на голову, й це привело мене 

до тями. Я перебував у кімнаті лише з тим енкаведис

том-євреєм, який мене про щось запитував. Однак я був 

неспроможний зрозуміти, про що саме. Усе навкруги ко

лихалось, а голова нагадувала чужорідне тіло. Він зняв 

мені наручники й викликав охоронця, щоб той відвів 

мене до камери. Я пересувався з великим зусиллям, 

ноm зовсім не слухались. Мене підтримував охоронець. 

За всю дороrу він не озвався ні словом. Що цей чоловік 

думав про свою роботу? Можливо, він уже звик, а його 

серце не реаrувало на вигляд скривавлених і знівечених 

людей, яких він випроваджував із зали тортур. 

Напівпритомного він дотяг мене до камери й за

штовхав усередину. Це не була моя попередня камера. 

Я побачив знайоме обличчя доктора Рольницькоrо. 
Замість свободи він потрапив до того самого кабіне

ту допитів, що і я, а звідти-сюди. Побачивши мене, 

він посміхнувся й ніжно поклав руку на плече. У мене 

дуже спухло обличчя, а всі плечі були вкриті чорни

ми смугами від залізних прутів. Рольницький своєю 

сорочкою витер мені кров. Лише тепер я відчув ска

жений біль у всіх членах. Однак найбільше мені бо
ліло між ногами. Доктор припустив, що мене сильно 
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вдарили в це місце. Виявилося, що я був на допиті 

12 годин, хоча кожна година складалася переважно 
з битгя: це були сухі удари rумовим кийком і дуже бо

лючі-залізними прутами. 

Нова камера була меншою за попередні, у ній зна
ходилося 46 в'язнів. Щоправда, 1УГ було всrановлено 
суворіші правила. Кожні кілька хвилин до вічка зази

рав охоронець. Ми перебували під майже посrійним 

наглядам. Рольницький, який сів біля мене, запитав 

у якусь мить, чи крім нього ще когось «звільнено» з на

шої колишньої камери. Я сказав, що її також покинув 

в'язень Шишко. Доктор захитав головою і додав, що 

знає про це. Цей чоловік пробув також у цій камері 

один день. І його знову забрали. Куди-невідомо. 

Я не міг стриматися, щоб не спитати доктора Роль

ницького, чи його катували. Він відповів, що так, 

з рук йому не зійшло, але з нього не знущались так, 

як з мене. Під час допиту з'ясувалося, що НКВС точ

но відомо, про що він розмовляв із в'язнями в камері. 

«Від Шишка,-сказав він за хвилю.-Шишко-прово

катор»,-додав він пошепки. 

Коли найдошкульніший біль відступив, я зміг 

ближче придивитися до людей, які там перебували. 

Найстаршим в'язнем був сімдесятичотирирічний ге

нерал Заруський9, що виявився, попри свій вік, дуже 

рухливим та енергійним. Сива голова та спосіб пово

дження надавали його образу гідносrі й авторите1Нос

ті, що спонукало співкамерників ставитися до нього 

з більшою повагою. Друзі по нещастю відбували його 
роботу, яку слід виконувати в камері. Коли наставала 

9 Маріуш Заруський (1867-1941)-піонер пальського 
мореІlJІавсrва й альпінізму, генерал бригади Пальської армії, 
ад'ютант президента Пальщі. Уродженець с. Думанів в окалицях 

м. Кам'тщя-Подільського. 
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його черга виносити 'JУадет, завжди знаходилася люди

на, що його виручала. Навіть в умовах совєтської тюр

ми він зумів зберегти незалежність і гідність. Його по
стать випромінювала аристократизм і стоїчний спокій, 

що їх не зламала навіть тюремна повсякденність, яка 

так сильно позначалася на всіх інших. 

Окрім генерала, у камері було ще кілька офіцерів, ке

рівник краківської дирекції державної залізниці та два 

рабини-рабин Грауер із малого містечка з-під Львова 
і рабин Фельдман. Останні також корис'ІУВались по

вагою співкамерників, а обов'язки, які вони мали від

бувати в камері, виконував молодий хлопець Г росман. 

З інших людей, з якими я там зіткнувся, залишились 

у пам'яті два колоритні персонажі-чистильник взуr

тя Графтман і львівський носильник Макс Бульбеник. 
Графтмана звинуватили в тому, що він перекидав 

людей до Вільна. Чищення черевиків було для ньо

го чимось значно більшим, ніж заробляння грошей. 

Він дуже цінував стосунки з людьми й розмови з тими, 

кому чистив взуrтя. Найкарколомніша пригода, про 

яку він розповів, сталася з ним зовсім нещодавно. 

Якийсь високий, елегантний чоловік поклав череви

ка на його столик, і коли Графтман полірував щіткою 
шrиблет, той раптом запитав: 

-А ти хоча б здогадуєшся, кому чистиш черевики? 

Здивований цим запитанням, Г рафтман поглянув 
на клієнта, але його особа йому нікого не нагадувала. 

Клієнт кілька секунд помовчав, а потім, коли він закін

чив робо1У, дав йому п'ять доларів і промовив: 

- ТИ чистив черевики польському міністрові закор

донних справ Беку10• 

10 Юзеф Бек (1894-1944)-польський політик і дипломат, мінісrр 
закордонних справ Польщі (1930-1932), соратник Юзефа 
Пілсудського. 
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Макс Бульбеник ще кілька років тому був просто 

«носильником Мойсеєм». Діяльність свою він почав 

із закупівлі однієї вантажівки. Він швидко розкруrnв 

бізнес і придбав ще чотири. Початок війни перервав 
його кар'єру бізнесмена. Влада реквізувала в нього чо

тири машини, залишивши одну вантажівку, якою не 

за найгіршу платню він перевіз одну польську родину 

до Румунії. Саме там до нього дійпmа звістка, що со

вєтські війська увійпmи до Львова. У Львові він зали

шив дружину з трьома дітьми, тому вирішив швидко' 

повернутись додому. Його арештували на кордоні біля 
Снятина, звідки й привезли до Бриrідок. 

Тепер він перебував так близько від своєї родини 

і, водночас, так далеко. Вікно нашої камери виходи

ло на вулицю Сонячну, де знаходився його будинок. 

Жаль було дивитися на цього колишнього львівсько

го носильника, що сидів годинами, втупившись у глу

ху стіну тюремного муру, який відокремлював його 

від родини. 

Генерал За руський-напівсерйозно й напівжарто

ма-призначив його міністром. Попри свою неосвіче

ність, Бульбеник був тямущим, і слухали його із задо

воленням. 

Обидва рабини й кілька побожних євреїв з-поміж 

в'язнів нашої камери споживали лише сухий хліб, 

оскільки інші харчі не були кошерними. Двічі протя

гом дня вони молилися. Дивну й пронизливу картину 

спостерігав я щоранку, коли євреї збирались у кутку 

і читали ранкову молитву. Їхні тіні танцювали на сті
нах, утворюючи чудернацькі конфігурації. 

Поки євреї півпошепки проказували молитву, гене

рал Заруський робив свої щоденні гімнастичні вправи. 

Він ніколи не забував про них. Його струнка фіrура, по
при солідний вік, на всіх справляла велике враження. 
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РозділVП 

У генерала був гарно витатуйований торс. Він розпові

дав, що татуювання йому зробив один японець, відомий 

своїми надзвичайними вміннями в цій сфері. Замоло

ду генерал був висланий царською владою на 12 років 
у Сибір. Звідти йому вдалося втекти до Японії, де він 

випадково й зусrрів того майстра татуювання,-за його 

словами, наділеного справжньою Божою іскрою. 

Сірі тюремні дні ми намагалися розбавити диску

сіями на наукові теми. Все почалося з коротких бесід 

генерала Заруського з рабинами. Поступово до них до

лучались інші в'язні. А наприкінці це вже були справж

ні симпозіуми із заувагами, запитаннями та обговорен

нями, у яких брали участь мало не всі присутні. Під час 

цих дискусій носильник Макс Бульбеник усіх дивував 

своїм розумом, мудрістю і здатністю логічно мислити. 

Для мене ті розмови, що часто проникали вглиб 

різноманітних цікавих проблем, були вартісним до

свідом. Я почувався, як на університетських лекціях, 

і ловив кожне слово. Переконаний, що навіть в уні

верситеті я не довідався б стільки, скільки дізнався 

в чотирьох стінах тюремної камери. За якийсь час те, 

що мало слугувати вбиванням часу, перетворилося на 

щось серйозніше. «Наукові години» стали майже невід

дільною частиною нашого тюремного життя. 

Одного дня під час такої дискусії, присвяченої саме 

технічній тематиці, до камери привели двох нових 

в'язнів. Я одразу впізнав Фельдмана, одного з наших 

«емісарів». Ми думали, що його вбили німці під час 

спроби проникнути через Сян на совєтський берег. 

Виявилося, що річку він перейшов без перешкод. Гір

ше було потім. Комісарська кар'єра йому не вдалася, 

хоч він був комуністом із довголітнім партійним ста

жем. Замість комісарського мундира його, як і мене, 

ЗОДЯГЛИ в тюремну робу. 
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Моїм знайомим виявився й другий із приведених 

в'язнів. Це був хлопець із Вєжбніка, який лише чотири 

дні тому покинув містечко. 

Мені здавалося, що в його очах я бачу застиглий 

образ рідних місць, будинки, вулички, людей. Я заки

дав його десятками запитань про близькі мені речі та 

людей. Довідався, що обидва мої брати повернулися 

з вересневої кампанії цілими, що німці запровади

ли обов'язкове носіння жовтих латок, а пересування 

вулицями стало небезпечним, оскільки окупант вла

штовував облави. Схоплених посилали на роботи. Мій 

батько отримав дозвіл на відкриття продуктової крам

ниці. Матеріально їм велося непогано. Вони пережива

ли лишень через відсутність вістей про мене. 

Хлопця звали Фішелем Гольдrрубом. Його арешту
вали під час перетину східного кордону та знайшли 

при ньому посвідчення «Бетару», яке він забув знищи

ти. Звинувачений так само «оригінально», як і я,-в 

тому, що він є організатором англійської шпигунської 

мережі. Чому саме англійської, а не французької або 

турецької, залишиться таємницею НКВС. 

Фішель справляв враження людини із сильно по

рушеною психічною рівновагою. Це було родинною 

проблемою Гольдrрубів. Його сестра під час депресії 
кинулась у криницю. Неборака не знайшов жодного 

милосердя в очах енкаведистів. Його змусили зізна
тись у тому, що він шпигун. 

Позиція совєтських катів мене не здивувала. 

Натомість для мене стала несподіванкою новина 

про те, що «моя» дівчина вже заміжня. Вона вийшла 

за хлопця, який був другом мого брата. Якусь мить 

мені було сумно, але я подумав, що якби я тоді її за

брав із собою, то вона сиділа б у якійсь совєтській 

в'язниці. 
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РозділVП 

З Фельдманом я розмовляв про долю наших това

ришів, які після перетину кордону подалися «стати на 

облік» у штабі совєтської армії над Сяном. Він розповів 
мені про трагедію Врубеля-комуніста, якого совіти 

звинуватили у троцькізмі і який помер у перемиській 

тюрмі від тортур. Про інших я боявся спитати прямо. 

Я слухав його слова із жахом. Я думав, що ще зовсім 

недавно Совєтський Союз асоціювався з усім гарним 

і справедливим. І ось-наче хтось зірвав маску і з-під 

неї визирнула личина монстра. Я відчув себе не лише 

зламаним і нещасним, але й ошуканим. Усередині 

я був порожнім і позбавленим мрій. 

Генерал Заруський, вочевидь, помітив стан мого 

духу, бо присів біля мене. Він дав мені частину свого 

хліба, кажучи, що йому так багато не треба, а я моло

дий і повинен їсти більше. Він робив так щодня: по

ловину своєї продуктової пайки віддавав молодшим 

в'язням і підтримував наш дух. «Ситуація незабаром 

зміниться,-казав він.-Треба проявити силу волі 

й бажання вижити». 

Я був вдячний генералові за його слова. У цю мить 

він був для мене дуже близькою людиною, наче хтось 

рідний. 

Я сидів уже три місяці. За той час ми лише тричі були 

в лазні. Нас обліпили комахи. Шкіра вкривалася черво

ними прищами. Ми потерпали від так званої курячої 

сліпоти. Надвечір, коли западали сутінки, ми перестава

ли бачити. Йдучи до туалету, люди рухалися вздовж стін. 
Ми не мали жодного медичного огляду. Від нагноєнь 

охоронець давав нам якусь блакитну рідину, якою ми 

мастились. Що це були за ліки, ніхто не знав. Ми вжи

вали їх від усього, навіть від головного болю. 

Біля дверей камери, якраз біля туалету, вмости

лися дві чудернацькі фігури в хутряних шапках, що 
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пам'ятали, мабуть, часи Собєського. Це були жебраки 

Сахаринка і Тубас, які займалися цим ремеслом уже 

ЗО років. Їх арештували за трагікомічних обставин. 
Блукаючи селами в пошуках жебрачого хліба, вони ви

падково опинилися на лінії кордону. Звідки їм було зна

ти, що з'явився новий кордон? Майже все своє життя 

вони обходили ці терени й ніколи не чули про жодний 

кордон. Їх схопили та звинуватили в тому, що вони об
мірювали територію кордону для передачі інформації 

англійській розвідці. 

Обидва «землеміри» були хворі на дизентерію 

й отримували ті самі універсальні ліки-блакитну 

воду. Однак ніхто не знав, що з нею робити,-пити чи 

втирати у шкіру. Ми з цього жартували, хоч це був сміх 

крізь сльози. Дизентерія поширилась у тюрмі, наче во

гонь у лісі. Троє в'язнів померло. Ми почали боятися, 

що Бриrідки для нас-не тимчасова зупинка, а склеп, 

у якому ми заснемо вічним сном. 



Розділ VIII 

тюремні умови позбавили мене решти сил. З кож

ним днем я почувався дедалі більш ослабленим 

і безпорадним. Мої реакції нагадували уповільнену 
кінозйомку. У мене впав зір, маленьку лампочку, що 

світила посеред високої стелі нашої камери, я бачив, 

наче крізь туман. 

Одного дня, коли нас привели до вмивальні, ми зна

ЙІІІЛИ на сrіні видряпаний ніrтем напис, що сьогодні 

в'язні на знак протесту проти дій nоремної влади від

мовляються від їжі. Після повернення до камери гене

рал і обидва рабини висловилися проти нашої участі 

в цьому протесrі, оскільки на нас як політичних в 'язнів 

можугь особливо госrро відреагувати. Це було б спри

йнято як підтвердження нашої ворожості до совєтсько

го режиму, а наші переслідувачі тільки того й чекають, 

щоб нам цю ворожість довести. 

Атмосфера в камері була нервова. Напругження 

було видно на обличчях і в поглядах в'язнів. Саме обі
дньої пори ми почули, що перед камерами розставили 

котли з їжею. Зазвичай звук котлів супроводжувався 

rуркотом алюмінієвих мисок і стукотом металевих ло

жок, що їх видавали в'язні. Цього разу чути було мертву 

тишу. За хвилю котли забрали. 

В'язень Гершель Ледерман, перукар із Кєльц, за

ймав місце біля дверей. Він постійно почувався голод-
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ним, тому завжди намагався отримати свою порцію 

першим. У блискавичному темпі він поглинав вміст 

миски і ставав у чергу за другою порцію. Час роздачі 

їжі він відчував із надзвичайною точністю і заздале

гідь займав «стратегічну» позицію. Він особливо був 

удячний генералові за те, що відмовляв нас від участі 

в голодуванні. Радів, що цього разу дістане подвійну, 

а може, й потрійну порцію. Коли двері камери відчи

нились і було внесено котел із їжею, Ледермана охо

пило безумство. Він вижлуктив, мабуть, п'ять тарілок. 

Я думав, як можна з такою швидкістю поглинати га

рячий суп? Але йому це не заважало. 

Через півгодини тюремні мури сколихнув страш

ний крик. «Ми хочемо хліба! Браття, рятуйте, люди 

вмирають з голоду!» Цей крик долинав з віддаленого 

місця. Підхоплений сотнями голосів, він відбивався 

від стін будинків і заповнював зазвичай мертві кори

дори відлунням, яке неслося крізь усю тюрму. 

Генерал З~руський став однією ногою на моє 

плече, а другою на плече поручника Комаси і нама

гався визирнути через щільно заrратоване віконце. 

Це було важко, але він знайшов маленький отвір і, 

дивлячись у нього, помітив солдатів, що розганяли 

натовп, який оточив тюрму з боку Казимирівської 
вулиці. Виглядало це так, немовби розлючена люд
ська юрма за якусь мить кинеться на тюремні брами. 

Проте сталося інакше. 

Ми почули кроки в коридорах. Енкаведисти й охо

ронці бігали від камери до камери і з кожної витягали 

по кілька в'язнів. Увірвалися також і до нашої. Роз

лючені, із озвірілими очима, озброєні револьверами, 

вони витягли доктора Рольницького, поручника Ко

масу, Фішеля Гольдrруба і молодого Гросмана-того, 
що допомагав рабинам. 
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РозділVШ 

Ми сиділи, немов задерев'янілі. У будинку раптово 

запала тиша, яку за мить порушило кілька автоматних 

черг. Потім знову запанувала тиша. Ще тривожніша за 

попередню, бо була наповнена відлунням пострілів. 

Генерал поглянув на нас своїми розумними очима, на

даючи голосу спокійного та розважливого тону, щоб 

ми не піддалися розпачу та безпорадності. «З кожної 

ситуації існує якийсь вихід,-казав він.-Але існує він 

лише для тих, хто не втрачає надії». 

Несподівано ми почули спів. Сидячи в кутку, Фельд

ман голосно співав української тюремної пісні, якої 

він навчився в польській в'язниці, відсиджуючи 

п'ятирічний термін за комуністичну діяльність. Ми по

думали, що від подій останніх годин у нього помутився 

розум. Закінчивши співати, він хвильку дивився мовч

ки на нас, а потім заговорив: 

- В одній справі революція дотримала слова. 

Вона обіцяла нам звільнення. І, звісно ж, звільнила нас. 

Від людяності. Я був комуністом і вірив у те, чого не 

існує. Вони вилікували мене від усіх ілюзій, зняли по

луду з очей. Це була болісна операція, але вона мусила 

відбутись. Усі мої друзі, з якими я перетинав кордон, 

ішли сюди, щоб знайти здійснення своїх мрій. А що 

знайшли? Від наших снів не лишилося нічого. Навіть 

попелу. Один жаrучий сором. 

Нас~упні два дні проминули, наче в домі скорботи. 

Чотири наші товариші, яких витягли з камери й роз

стріляли, все ще сиділи в нашій пам'яті. Заплющуючи 

очі, я бачив шляхетну фігуру доктора Рольницького, 

який так сподівався, що колись повернеться на волю, 

нещасного Фішеля r ольдrруба з Вєжбніка, що зворуш
ливо й безнадійно вірив совітам, і fросмана-тихого, 
спокійного хлопця, який самовіддано допомагав двом 

рабинам. Я уявляв, як вони стоять лицем до лиця з ка-
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ральним загоном і як російські солдати продірявлюють 

їхні тіла кулями. Що ж за монстр ця російська револю

ція, яка мусить спити ріки людської крові? 

На третій день після тих сумних подій із камери, 

як завжди, «с вещами на вь~ход», викликали генерала 

Заруського. Він ішов до дверей повільно з торбинкою 

в руці. Перед виходом він озирнувся і восrаннє окинув 

нас своїм мудрим поглядом. Ми здогадалися, що він 

хотів сказати нам на прощання. Ми були вдячні за те, 

що він додавав нам бадьорості та надії. 

Через кілька годин викликали по черзі нас~упних. 

Коли насrала моя черга ія вийшов у тюремний коридор, 

то побачив сотні злиденних фігур із пожовклими не

голеними обличчями та мертвим, погаслим поглядом. 

Нас вивели на великий тюремний двір. Був початок 

січня-на бруківці лежав шар свіжого снігу. Ми стояли 

на холоді кілька годин. Западали сутінки, сніг, стопта

ний сотнями ніг, набув попелястого кольору. Нас виши

кували в колони по 50 осіб. Кожному видали буханку 
чорного хліба і по одному солоному оселедцю. Наре

шті нас почали заганяти на вантажівки-по п'ятдесят 

осіб на кожну, так, як ми стояли в колоні. Дахи були 

закриті зеленим брезентом, а на східцях, обабіч кож
ної машини, розташувались восьмеро енкаведистів 

із пісrолетами. За вантажівками їхав чорний лімузин 

з озброєними солдатами. 

Нашу групу завантажили на машину з будою, об
битою з усіх боків дошками. Вона нагадувала скриню. 

Було страшенно тісно, і кількахвилинна дорога на за

лізничну станцію видалася мені вічністю. Ми зітхнули 

з полегшенням, коли машина зупинилась і нам на

казали виходити. Нас підвезли до якоїсь бічної колії 
й у групах повели до товарняка, що чекав неподалік. 

Біля вагонів стояли енкаведисти зі зброєю, готовою до 
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пострілу, та великими псами, які вирячилися на нас 

своїми закривавленими баньками. Потяг був дуже дов

гий-важко побачити, де він закінчується. 

Коли ми підійшли до вагонів, нам наказали сісти на 

землю і закласти руки за голову. Один із в'язнів опус

тив руку, щоб натерти обличчя снігом, і одразу ж дістав 

прикладом у спину. Був сильний мороз, від землі тя

гло холодом, але не можна було навіть поворушитись. 

На всю довжину платформи тяглися дроти з численни

ми рефлекторами, що освітлювали територію потуж

ними променями. 

Ми сиділи на землі понад півгодини, чекаючи, доки 

машини привезуть усіх в'язнів, після чого нас почали 

запихати до вагонів. Вигуки «Скорее! Скорее!» змішува

лися з собачим гавкотом і тупими ударами прикладів. 

У вагоні панувала темрява, смуги світла сягали тіль

ки деяких місць. У їхньому мерехтінні я помітив, що 

попід стінами прикріплені дерев'яні нари. Я зайняв 

одні з них-середні. Для частини в'язнів, що зайшли 

наприкінці, місць на нарах уже не вистачило, й вони 

лягли на підлогу. Після завантаження офіцер НКВС по

рахував присуmіх. Вочевидь, цифри збігались, бо за

уваг не було. За хвилю хтось зачинив двері-ми почули 

скрегіт засувів. Потяг рушив. Ми чули, як крутяться ко

леса-щосекунди то швидше. Невдовзі зник останній 

промінчик світла, що проникав крізь вагонні шпарки. 

Собачий гавкіт і крики солдатів розчинились у просто

рі, немов розталий сніг. 

Ми залишились самі в зачиненій скрині на колесах, 

відрізані від світу під охороною озброєних енкаведис

тів. Запала тиша, в якій було чути лишень стукіт коліс 

на стиках рейок і глухе биття наших сердець. 





Розділ ІХ 

лише за якийсь час я почав приходити до тями пі

сля всього, що пережив цього дня. Я озирнувся і на 

одній зі стін нашого тюремного вагону побачив щільно 

заrратоване віконце. Скоро я усвідомив, наскільки 1yr 

rісно. Людей було стільки, що буквально важко було 
поворушитись. Однак ані на rісноту, ані на сморід ні

хто не нарікав - навпаки. Крізь шпарки всередину 

проникало морозяне повітря, тому в'язні тулилися 

один до одного, гріючись теплом тіл. 

Кожні дві години потяг зупинявся. До вагону заходи

ло двоє солдаrів, зодягнених у ватяні штани і короткі 

білі кожухи. Біля вагона стояли інші солдати зі збро
єю та собаками. Енкаведисти наказували нам перейти 

на одну сторону вагона і з ліхтарями в руках кілька 

разів нас перелічували. При цьому вони лазили в за

сніжених чоботах по нарах, які незабаром вкрилися 

багнюкою. Вони старанно обмацували стіни й підлоrу 

вагона, посrійно повторюючи попередження, мовляв, 

якщо хтось із нас наважиться їх пошкодити, буде за

стрелений, як пес. Після кожної перевірки потяг ру

шав у божевільному темпі, а ми забувались у важкому 

й нервовому сні. 

Я ніколи не забуду першої ночі в тюремному потя

зі. Коли смужка сіро-молочного світла почала проби-
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ватись крізь шпарини вагона, я прокинувся повніс

тю розбитим. У мене було враження, що я складаюся 

з купи поламаних кісток і кожна з них коле мене своїм 

вісrрям. Мені пересохло в горлі, у скронях пульсувало, 

наче в лихоманці. Від солоного оселедця пекло у стра

воході. Ззовні продирався сірий світанок, і вагон від

кривав свої нічні таємниці-сірі, брудні стіни, занед

бані нари й позеленілі людські обличчя. 

У кутку біля дверей містився «санітарний ву

зол» -отвір у підлозі, оббитий довкола дошками. 

Після першого дня використання він замерз, і вагон 

заповнив страшенний сморід. Ті, кому вдалося що

небудь помітити крізь щільно заrратоване віконце, 

сперечалися, чи ми вже перетнули старий польський 

кордон, чи все ще перебуваємо на території довоєн

ної Польщі. Інші міркували про те, чи кожному з нас 

перепаде окрема порція харчів. Нас мучила спрага, 

ми просили води, й охоронець щоразу відповідав: 

«Скоро получите!» 

Харчі ми отримали по закінченні другої доби нашо

го шляху. Після чергової, вже невідомо якої за рахунком 

переклички, нам дали 1 О буханок хліба і 1 ОО сушених 
солоних рибин. Я взяв тільки хліб. Моєму шлункові 
ще давалися взнаки оселедці, тому солоної риби було 
з мене досить. Ми просили конвоїрів бодай про ковток 

води, але вони соковитою російською мовою дали нам 

зрозуміти, що не пошкодують для нас куль, якщо ми не 

заспокоїмось. 

Однієї ночі я почув, як хтось на найвищих нарах 

шкребе стіну вагона. Всі чули це шкряботіння, але 

ніхто не сказав ані слова. Я сів на нари і побачив, 
як один із в'язнів-українець Банат-обережно 
висунув голову крізь видовбаний під стелею отвір, 

а за якусь мить почав виповзати на дах вагона. 
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Слідом за ним рушив в'язень Лукавський. Він устиг 

вилізти, можливо, до половини, коли пролунали по

стріли й він закляк у цій дірі. Потяг ще певний час 

котився, а потім зупинив рух. 

Двері вагону відчинились, і на порозі з' явилися 

солдати з готовою до пострілів зброєю. Нас вигнали 

на глибокий сніг і почали безжально бити. Після цієї 

«операції» нас поділили на групи по десятеро і розве

ли по різних вагонах, у яких і раніше було тісно, а піс

ля нашої появи й зовсім ніде стало поворухнутись. 

Ця подія не давала мені спокою-я постійно про це 

думав. І не тільки я. В'язень Козловський із Варшави 

зробив висновок, що Ванат, напевно, втік, інакше ми 

побачили б його тіло. 

У вагоні, до якого нас завантажили, ми їхали стоя

чи. Я подумав, що досі «подорожував» у чудових умо

вах. Від стояння в мене дерев'яніли ноги й мерзли 

стопи. Крізь щілини у стінах пробивався холодний ві
тер. У горлі пекло, а в роті була суцільна пекуча рана. 

Ми були вже шосту добу без ковтка води й постійно 

отримували хліб і сушену рибу. В'язні стояли з вибалу

шеними й божевільними очима та потрісканими гу

бами, їхні погляди безтямно блукали. Декого охопило 

безумство-вони починали кричати. Точніше, це мож

на було назвати не криком, а диким, звірячим виттям, 

яке виринало з їхніх спалених спрагою горлянок. Ці 

голоси болю та безнадії танули в стукоті коліс і свисті 

вітру, що обдував рухомі вагони. 
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потяг зупинився на якійсь маленькій станції. 

Двері вагону відчинили. Солдати випустили нас, 

підганяючи і б'ючи прикладами. Усвідомлення того, 

що ми нарешrі покидаємо нашу тюрму на колесах, 

дало коротке полегшення. Усі ми, вкрай потомлені, 

рухалися з величезними зусиллями. Ноги були важкі, 

наче з олова. Дехто взагалі не був здатен вийти само
тужки. Тіла трьох в'язнів, що померли під час поїздки, 

конвоїри викинули на купу сніrу, наче мішки. 

Пролунала команда: «Сісти на землю і закласти 

руки за голови». Юрба ошелешених, напівпритомних 

людей слухняно виконала наказ. Нас знову полічили. 

За найменшої помилки перекличка починалася зно

ву. Розрахунки мали бути точними до йоти-включно 

з померлими. Урешrі-решт, не було сутrєво, живий 

хтось доїхав сюди чи мертвий,-найважливіше, щоб 

кількість завантажених і привезених була однаковою. 

У цьому потязі перебувало 3400 в'язнів. 
Лічба закінчилася, нам наказали підвестись і при

готуватись до виправи. Зусібіч нас оточили озброєні 

охоронці із псами. Соковитою російською мовою, що 

складалася переважно з прокльонів і маrів, нас попе

редили, що за кожний зайвий рух ми дістанемо кулю. 

Дивлячись на обличчя конвоїрів, можна було здогада

тися, що вони це зроблять із задоволенням. 
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Перед виходом за межі сrанції хтось прочитав її на

зву-«Старобільськ». Звіддалік темніли будівлі містечка. 

На його тлі виднілися десятки церковних бань. Це ви

глядало так, немовби ціле поселення було винятково 
вмісrилищем СВЯ'ІИНЬ. Їхні хресrи, що чітко виділялися 
на тлі зимового небосхилу, породжували ілюзію якогось 

піднебесного кладовища. Під ногами скрипів білий за
тверділий сніг, щоки кусав сильний, колючий мороз. 

Ми йшли, притулившись один до одного і ховаючись 

від жорсrокого холоду, а солдати підганяли нас криком. 

Ми страждали від страшної спраги. Сухе повітря, 

в якому не було навіть крапельки вологи, перемагало 

сильний голод. Ті, що не були спроможні витримати 

маршового темпу, поволі пересувалися в кінець коло

ни, де солдати, б'ючи прикладами, примушували їх до 

швидшого руху. 

Дорога вела крізь забудовану територію. Здавалося, 

що дерев'яні будинки були покинугі, адже, попри мо

роз, над жодним комином не було видно диму. Проте, 
наблизившись до будівель, ми побачили людей-жі

нок і старших чоловіків-обмотаних у гори різного 

ганчір'я, яке мало нагадувало одяг. 

Крізь замерзлі шибки будинків можна було поміти
ти дитячі голівки. Місцеві спостерігали нас із тупою 

байдужіС110, тільки дехто опускав очі, намагаючись не 

дивитись у наш бік. Поява арештантських колон точно 

не була для них новиною. 

Конвоїри мало зважали на присуmість публіки. 
Їхні прокльони й мати стали ніби ще соковитішими. 
Протягом двох насrу~ших годин маршу наш словник ро

сійської мови збагатився новими висловами. Не всі ми 

зрозуміли одразу, але в їхньому змісті сумнівів не було. 
Наше марширування закінчилося біля входу до ве

ликої церкви, оточеної дерев'яним парканом. Кожні 
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20 метрів над огорожею височіла вартова башта, де 
стояли озброєJІі до зубів солдати. Це виглядало дуже 
незвично: лагі,Цна церковна баня серед автомаrів-як 

Христос у терgовому вінку. 
Відчинили скрипучі ворота, і нас запровадили до 

церкви. У ніздрі вдарив запах кадила, воскових свічок 
і старих ікон. У великій залі молитов колони було по
ділено на малі групи та розведено до різних камер, які 

оточували церкву, як стільники. Там, куди мене поса
дили, я зустріJJ людей із Тернополя, Станіславова й ін

ших міст і місrечок, «визволених» Червоною Армією. 

«Визволені» лежали на нарах і виглядали на світ крізь 

заrратовані віJ{онця. Мені було вділено нари, розташо

вані найвище-на шостому поверсі. 
Через півгодини після нашого прибутrя розпоча

лася видача обідів. Ми вишикувалися в довrу черrу. 
На порозі камери стояв роздавач і кожному черпаком 
наливав суп у бляшанки. Це була досить rуста рідина, 
в якій плавал1'1 шматочки риби й овочів. Окрім того, 
ми отримали «друrу страву» -зо дві жмені вареної 

каші. Трохи роззирнувшись, ми почали розпитувати 

в'язнів, яких застали в камері, про ту особливу тюрму 
в церкві. Нам відповіли, що ми знаходимось у пере
хідній в'язниnі, а наш блок позначено номером п'ять. 
Арештанти перебувають тут від п'яти до восьми днів, 

а поrім їх перевозять далі. 
На сrінах позасихали рештки вбитих комах. Пил, що 

вкривав стелJО і підвіконня, ще, мабуть, пам'ятав цар

ські часи. Туr розмістилося 180 поляків і 90 євреїв. 
Старостою камери вважався адвокат Страсберr-єв
рей із Рівного. Він був середнього зросту, повнявий, 
з проникливим, мудрим поглядом і тонкими, трохи пе
рекривленим1'1 rубами, що справляло враження, ніби 

він нехтує сп~РОЗМОВНИКОМ. 
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Це враження зникало після ближчого знайомства. 

У ставленні до людей Страсберr був щирим, до кожного 

виявляв повагу, що дуже посилювало почупя власної 

гідності, яку так важко УІ'РИМати в тюремних умовах. 

У нього був особливий дар красномовства, його слуха

ли із задоволенням. На відміну від решти в'язнів, він 

уже був засуджений-на вісім років заслання. У Старо
більську він перебував шість тижнів. Страсберr мав би 

вже давно покинуrи перехідну тюрму, але тимчасом 

був звинувачений у підготовці бунту проти табірної 
влади. Це страшне обвинувачення зламало його-він 

боявся розстрілу. Намагався зберігати спокій, але йому 
не вдавалось. У миті відчаю він плакав, як дитина, су

домно схлипуючи і виламуючи пальці. 

А до звинувачень дійшло за таких обставин. Керів
ництво табору призначило його наглядачем за робо

тою польських офіцерів, які будували бараки. Тому 

він міг пересуватися по всій території та розмовляти: 

з в'язнями. Якось трапилося, що з одним євреєм він 

заговорив на івриті. Невідома мова викликала підозри 

охоронця. Страсберrа привели до табірної канцелярії 

та допитали на предмет використання таємничої мови. 

«Якою мовою ви розмовляєте?»-«Мовою Старого Запо

віту»,-відповів він. Це пояснення не сильно допомо

гло. Для енкаведистів було очевидним, мовляв, якщо 

хтось розмовляє так, аби інші цього не зрозуміли, то, 

певне, плете якусь змову. 

Восьмирічний вирок він дістав за те, що перед 

війною належав до сіоністської організації. Це був 
єдиний злочин, який він мав на сумлінні. У Рівному 

Страсберr залишив молоду дружину з малою дитиною. 

Вочевидь, через страх за них його обличчя з кожним 

днем ставало більш восковим, а в очах усе частіше чи

тався глибокий розпач. 
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За кілька днів мене перевели до блоку номер ві

сім. Він був більшим від попереднього і теж знаходив

ся в церкві. Розміщувалося там близько шести тисяч 

осіб. Фортецю колишньої Чорної Сотні переробляли 

для потреб совєтського уряду ... У цьому блоці було зі
брано вершки польського суспільства: представників 
аристократії, землевласників, вищих офіцерів та інте

лігенцію. Серед в'язнів єврейського походження пере

важали адвокати, лікарі, вчителі, інженери та рабини. 

Вранці подавали 600 грамів чорного хліба та чаш
ку мутної чорної води, яка вважалася кавою. Обід був 

такий самий, як і у п'ятому блоці. Ввечері приносили 

залишки обіднього супу-тільки більше розбавлені 

водою. З камери можна було виходити один раз про

тягом дня. Охоронець проводив нас тоді партіями до 

вбиральні. Постійне перебування у камерах зумовлю

валося тим, що Старобільськ був слідчим табором, а не 

табором праці. 

Кожні кілька днів в'язні переживали єдину у своєму 

роді виставу із присмаком жорстокого гротеску. До ка

мери заходило троє енкаведистів із криком «Молчать! », 

хоч у момент їхнього приходу й так западала гробова 

тиша. Потім розпочиналася перекличка прізвищ і ви

років. Біля кожного прізвища примітка: шість років, 

вісім років, дванадцять років заслання. 

Десь там, у світі, люди бавляться у судові процедури, 

у прокурорів і адвокатів. А 'JУГ, у Старобільську, не треба 

було жодних правових церемоній-справу залагоджу

вали швидко і без участі обвинувачених: достатньо було 

поставити цифру біля прізвища. Засуджені приймали 

вироки по-різному-більшість мовчки, а деякі впадали 

в безумство й істерику та поводилися, як божевільні. 

Якось один з охоронців запитав, чи є серед нас слюсарі. 

Я зголосився, клеячи дурня, що є слюсарем. Окрім мене, 
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викликалося ще че'fВеро в'язнів. Охоронець з ніг до го

лови обвів нас поrЛЯдОМ, а пО'rім пояснив, що нашим 

завданням буде виготовлення дверних засувів. 
Він вщвів нас до майстерні, де ми вперше зіткнули

ся з російськими в'я:знями Старобільська. 
У слюсарстві я був ні в зуб ногою, тому почав із того, 

що позамітав майстерню. Пізніше росіяни, які нази
вали нас польськШdИ панами, дали мені пилку в руки 
й наказали пиляти rоматок металу. Ми довідалися, що 
вони сидять за «ко}{Трреволюцію», переважно з десяти

річним вироком, іменованим між ними «червонцем». 

Майстерня не охоронялася, з неї можна було виходити 

на територію табору. 
Під час обіду я помітив двох полонених, які з вели

ким зусиллям тягнуть важкий котел із супом. Мені їх 

стало жаль і я заходився їм допомагати. Але сталося 

так, що це помітив начальник бараків. Моя ініціати
ва припала йому до смаку. Він покликав мене і сказав, 
що в кухні бракує молодого помічника, тому відтепер 

я маю там працювати. 

Завдяки цьому моя життєва ситуація помітно по
кращилась. Я опинuвся разом із іншими працівника
ми кухні в окремому незачиненому блоці й міг вільно 
пересуватися табором. Виявилося, що він величезний, 
наче місто. Всюди виднілися бараки, щойно збудова
ні польськими військовими. Я розмовляв з багатьма 
офіцерами, запитував, чи не знають вони, бува, чогось 
про долю генерала Заруського і поручника Комаси. Од
нак ніхто не міг відnовісти мені. 

Щотридні табір залишали ешелони з військовопо

лоненими. Можливо, в якомусь із них опинилися ге
нерал і поручник. Я шукав сліди й інших моїх знайо
мих із львівської тюрми-рабинів і Макса Бульбеника. 
Але й про них нічого не довідався. Польські офіцери 
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не знали, хто вони 'ІУГ: військовополонені, політичні 

в'язні чи звичайні рецидивісти? Не було ні процесів, 

ані вироків. Ніхто не пояснив їм їхнього статусу. 

Був кінець березня 1940 року. Як працівник табір
ної кухні я обслуговував три блоки-другий, восьмий 

і двадцять перший. В'язні мене полюбили. Я завоював 

їхню довіру, вони звали мене «пацаном». Деколи я був 

посередником в обміні між охоронцями та в'язнями. 

Я був чесним, тому отримував від них різні подарунки, 

переважно з одягу, бо до табору потрапив у жалюгід

ному лахмітті. 

Нарешті я їв досита й узагалі приходив до тями пі

сля перебування у Бриrідках. Склад в'язнів постійно 

змінювався. Щотридні з табору вивозили ешелони, які 

налічували по три-чотири тисячі в'язнів. На їхнє місце 

прибували нові. 

Весна цього року наставати не поспішала. Почи

нався квітень, а землю все ще вкривав грубий шар 

снігу. Польські офіцери заходилися будувати новий 

барак, але не встигли його закінчити, бо раптово май

же всі зникли. Ніхто не знав, куди їх забрали. Росіяни 

казали, що на якісь роботи до Сибіру. Однак це були 

тільки здогади. 

У двадцять другому блоці я зустрів Кальмана Капе

ра. Він плакав, наче дитина: отримав вирок-вісім ро

ків заслання. У моєму колишньому восьмому блоці па

нувала тривога. Звідти вивезли понад половину людей. 

Щодня я очікував, що це станеться й зі мною. Тільки 

одне мене турбувало: мені досі не визначили вироку. 

Я познайомився з двома єврейськими офіцерами 

з двадцять першого. Одним із них був Макс Махонба
ум, другий-майор Слівінський. Якось вони попроси

ли, щоб я дістав їм газету, і пообіцяли за це дві пари 

шкарпеток. Я дуже хотів виконати їхнє прохання, тому 
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прямо запитав начальника кухні, чи не може він дати 

газету. Сказав, що арештованим потрібен папір для са

мокруrок і що взамін він отримає дві пари шкарпеток. 

Пропозицію було прийнято. Газету разом із обідом 
я доставив майорові. Через три години мене виклика

ли до канцелярії. Мене запитали, хто дав мені газету. 

Я намагався викручуватись, тож просто з канцелярії по

трапив до карцеру, що на табірному жаргоні називався 

«мішком». Це була цементна клітка без ліжка і сидіння. 

Коли я покидав карцер, мені здавалося, що я просидів 

там цілу добу. Насправді мій «вирок» був коротшим. 

Проте до блоку я не повернувся. Мене долучили до 

ешелону. На платформі я побачив групу військовопо

лонених під серйозною охороною озброєних конво

їрів. Перед входженням до вагонів кожному дали по 

два буханці хліба й чотири солоні оселедці. Люди, які 

опинились у тому ешелоні, не отримали вироку. Один 

зі старших віком офіцерів-капітан Бжозовський-ко

ментував це, сподіваючись, що як військовополонених 

їх не судитимуть, а невдовзі звільнять. 

Таке здалося мені малоймовірним. Бодай з того по

гляду, що в ешелоні були не лише військові, а й цивіль

ні -скажімо, такі, як я, Цукер-єврейський учитель 

зі Станіславова, який залишив дружину і двійко дітей 

і ніяк не міг довідатися, за що його арештували. 

Перед відправленням ешелону на платформі уві

мкнули гігантські рефлектори. Сліпуче світло вдарило 

у вагони-було видно, наче вдень. Гуркіт засувів і звук 

зачинених дверей посилили мій розпач. Серце стиска

лося від болю. Я знов опинився в цій дерев'яній скрині. 

Навіщо мені це було? Чому я погодився на пропозицію 

офіцерів? Щоб вони мене потім зрадили? У Старобіль
ську я принаймні міг наїстися досхочу. Що чекає мене 

там, куди мене везуть? 
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Різкий скрегіт заліза, що його я запам'ятав у попе

редньому ешелоні, проникав до мозку і ранив кожен 

нерв. Чулися останні протяжні команди охоронців і со

бачий гавкіт. Під підлогою вагона почулися важкі по

рухи коліс. За хвилю зникли останні відблиски рефлек

торів і нас огорнула темрява. Потяг набирав швидкості, 

колеса котилися щоразу плавніше. 

На третій день подорожі ешелон дістався кінцевого 

пункту. Відчинили дотепер весь час замкнені вагони 

і нам наказали виходити. Ще поки не пролунала рутин

на команда «Сісти на землю і закласти руки за голову», 

поки не розпочали перекличку, звіддалік я побачив не

величку станцію з чітким написом «Гнездово». 
Потім нас півтори години везли тюремними ванта

жівками. Конвой зупинився у лісі. Це був Катинськийліс. 





Розділ ХІ 

ry,oro разу переЮІичка була прискіпливішою, ніж за
.і звичай. Спочатку нас полічили конвоїри, які супро
воджували ешелон. Потім нас передали солдатам, які 

чекали на станції. Вони виконали повторний підраху

нок-ще суворіший. Після закінчення цієї процедури 

наказали рушати, і ми подалися вперед уздовж дороги, 

що тяглася крізь густий ліс. 

Був квіrnевий морозяний ранок. Де-не-де крізь роз

талий сніг чорніли острівці голої землі, а в повітрі від

чувався приємний запах близької весни. На деревах 

лежав тонкий шар снігу, але серед сплутаного гілля 

вже чулося пташине щебетання. Ще нічого не цвіло, 

та здавалося, що життя скоро вибухне тут усією міццю 

й розбудить голий ліс. 

Нас конвоювали озброєні солдати із псами, вияв

ляючи жорстоке ставлення. тих, котрі на слизькій 

дорозі падали і відставали, у колону підганяли при

ЮІадами й криком: «Скорее!». Цукер як міг поспішав за 

рештою, але зовсім ослаб, упав на землю й одразу діс

тав приЮІадом по голові. Його обличчя залила кров. 
Капітанові Бжозовському вдалося підвести нещасного 

вчителя. Ми взяли його попід руки. Він ішов важко, 

ледь рухаючи ногами. Просив його залишити, відчу

вав, що й так не дійде. 
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Бжозовський звернувся до одного з конв01р1в 

з проханням дозволити йому взяти трохи снігу, щоб 

натерти ослаблому Цукерові скроні. Конвоїр поглянув 

на нього тупим поглядом і не відповів. Через кілька

сот метрів нам забракло сил і ми покинули абсолютно 

знеможеного вчителя зі Станіславова на дорозі. Ви

ходити з шеренги було заборонено. Люди, що йшли 
шеренгою, переступали скулене тіло вмираючого чо

ловіка. Останній з колони намагався скинути з нього 

чоботи. Ми почули постріл і побачили, як той падає 
на нерухомого Цукера. 

Нас безперервно гнали у нестерпному темпі цілий 

день. Не всім судилося дійти. Постійно лунали сухі зву

ки одиночних пострілів. Западав вечір, небо набуло 

темніших, холодних кольорів, а потім раптово настала 

ніч. У сетінких з'явилося світло-воно швидко набли

жалось. Незабаром ми зупинилися біля обплетеної ко

лючим дротом брами табору номер 9. 
І 

Під акомпанемент собачого гавкоту і вереск конво-

їрів нас загнали до порожнього барака. Я відчув силь

ний запах гнилизни. Два дні ми лежали на своїх нарах, 

намагаючись оговтатись від того кошмарного мар

шу. Трохи згодом почали помічати написи на стінах. 

Це були прізвища: Боцян, Козловський, Маєвський, 

Биковський, Рейман тощо. В іншому місці знаходились 

видряпані російські прізвища: Морозов, Щербаков, 

Волков-і дати: 1937. 
Які людські драми приховано за цими написами? 

Наші проблеми не дозволяли занадто довго замислюва

тись над цією справою. Гнилизна, що тяглася від дошок 

барака, заповзала в кістки, проникала в душі й тіла. 

Тричі на день нам приносили їжу-точнісінько таку 

саму, як у попередньому таборі. Ми були пригнічені 

й апатичні. Нас цікавило одне: «Що буде далі?» 
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На третій день після прибупя до табору я звернувся 

до чергового і сказав, що хочу порозмовляти з комен

дантом. Черговий конче прагнув довідатись, що саме 

я хочу йому повідомити. Я пояснив, що справа ця має 

особливу вагу й вимагає особистої розмови. Урешті 
моє прохання було переказане у таборову канцелярію, 

а за годину мене викликали на розмову до коменданта. 

За столом сидів низенький опасистий тип із непри

ємним різким поглядом. Він глянув на мене своїми за

плилими жиром оченятами і сказав, що в мене гарний 

плащ. Я мав на собі пальто, яке отримав у Старобіль

ську від князя Любомирського, бо час від часу підсував 

йому або додатковий шматок хліба, або добавку супу. 
Я скинув пальто і подав його комендантові. Задово

лена посмішка розійшлась по його грубих щоках. Він 

запропонував у відповідь махорку та їжу. Я відмовив

ся, пояснюючи, що маю на увазі щось інше. У Старо

більську я працював на кухні, тому хотів би займатися 

тим самим 'JУТ. Він пронизав мене хитрими оченята

ми і сказав: «Молодец!». Просто з канцелярії я пішов 
на кухню. 

Там працювало вісімнадцять осіб і серед них-троє 

польських офіцерів у військових мундирах. Інші, крім 

мене, були росіяни, зодягнені в цивільне. Ми знали, що 

це агенти НКВС. Двоє залучених до кухні польських офі

церів мали ранг майора, а один-звання поручника. 

Вранці ми рубали дрова для опалення, а в обідній 
час відносили котли з їжею до бараків. Ми мали обслу

говувати чотири з дев' ятнадцяти бараків-переважно 

новозбудованих. Табір, окрім огорожі з колючого дро

ту, відділяв від зовнішнього світу природний бар'єр 

rycтoro лісу. 

Три ряди колючого дроту відокремлювалися три-, 

чотириметровими смугами землі. Через кожні кілька 
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кроків стояла вартова вежа з озброєними охоронцями. 

Солдати патрулювали також територію між рядами 

дро'І)'. Густо розвішані на огорожі рефлектори вночі 

освітлювали табір настільки інтенсивно, що було вид

но, як удень. Вочевидь, нас вважали дуже важливими 

в'язнями, коли так старанно нас пильнували. 

У кожному бараку перебувало від чотирьохсот до 

п'ятисот осіб. У бараку номер З я зустрів обох рабинів, 
із якими сидів у львівській тюрмі. Спитав їх про гене

рала Заруського, але вони нічого не знали. Натомість 

повідомили інший факт: на стіні вбиральні була інфор

мація про те, що генералову дружину засуджено на 12 
років заслання. 

Я побачив там ще одного чоловіка з камери у Бриrід
ках-Ковальського. Того самого, що його я колись так 

сильно побив за антисемітські вибрики. Тепер він ви

бачився переді мною і запропонував стати друзями, бо 
нас чекає однакова доля. Барак під номером З займали 

переважно євреї, інтелігенція та служителі релігійних 

культів, а з-поміж них двоє rабе-синагогальних ключ

ників-один із Косова, а другий із Коломиї. 

Мої стосунки із задіяними на кухні офіцерами ста

вали щоразу ближчими. Обов' язки ми поділили та

ким чином, що кожного дня хтось із нас був вільним. 

Один з офіцерів зізнався мені, що є євреєм. Його звали 
Біненшток. Розповів мені про свої пригоди у Старо

більську, де разом з іншими офіцерами будував та

бірні бараки голими руками: їм не видали жодних 

інструментів. 

Від нього я також довідався, що ще за кілька днів 

до прибуття нашого ешелону в таборі було від двох до 

трьох тисяч польських офіцерів, яких раптово вивезли. 

Він гадав, що їх забрали на вирубку лісу,-у таборі ши

рилися чутки про лісозаготівельні роботи. 
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Друг майора Біненштока, також майор, розповідав 

про те, як росіяни роззброіли Військо Польське, а по

тім гнали їх через Мінськ і Столпці-три дні без пере

починку, не давши ні крихти хліба, ані краплі води. 

Цей офіцер вірив, що врешті усіх їх звільнять. Ще не 

було такого, щоб нейтральна держава, якою був Совєт

ський Союз, посилала солдатів чужих армій на катор

гу. Наші розмови були короткими й обережними, адже 

ми постійно були між росіянами, які уважно підслухо

вували, про що ми розмовляємо. 

Одного дня, коли я відніс їжу до бараків, уже не за

став знайомих рабинів. Постійно одні зникали, а інші 

з'являлися. Щодня табір залишали ешелони в'язнів, 

а на їхнє місце прибували нові. З кожного барака за

бирали, як я розумію, 200 або й більше людей. Куди їх 
вивозили? Хотілося вірити, що до таборів праці. 

Табірний двір був дуже просторим. Сам табір розта

шовувався на місці вирубаного лісу. Через кожні кілька 

кроків із землі стирчали пні дерев, за які легко можна 

було перечепитися й навіть зламати ногу. Особливої 

уважності вимагало тягання важкого котла з їжею. 

Серед нових в'язнів з'явилися мешканці Буковини та 

Бессарабії-неспростовний доказ того, що Червона 

Армія «визволила» ще один шматочок Європи. 

Весна перейшла в літо. Тепло, сонце і чудовий аро

мат лісу влили в наші серця нову надію. Однак літні 

дні швидко проминули, і з'явилися провісники холод

ної осені. Одного такого дня начальник кухні сказав 

Біненштокові, що йому до вподоби його офіцерські 

чоботи, і наказав прийти увечері для виконання «опе

рації». Майор наказ виконав. 

У нашому бараку умови були не найгірші: цілком за

тишно. Росіяни лежали на нарах, співаючи сумовитих 

російських пісень. Наша трійця-майор, поручник 
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Сокол і я-грали в шахи. Години спливали, росіяни 

поснули, а ми все ще чекали на повернення Біненш

тока. Нарешrі він з'явився. Тяrnув цілий мішок хліба, 

а замісrь блискучих чобіт мав пару чорних черевиків 

і робочий комбінезон. 
Він одразу ж покликав майора В., а нас попросив, 

щоб ми не роздягаючись спокійно лягли на нари. 
Вони розмовляли пошепки, але в поведінці їх я помі

тив якесь тривожне збудження. Моє серце стиснулося 

в недоброму передчутті. Коли вони підійпти до наших 

лежбищ, на їхніх обличчях я прочитав ухвалення важ

ливого рішення. Вони розділили хліб на рівні частини 

і тоді майор Біненшток, радше поглядом, ніж голосом, 

показав на вихід. 

Я зрозумів, що вони вирішили тікати. Я тільки не 

знав, навіщо. Однак причина мусила бути поважною 

та невідкладною. Ми рухалися без слів, наче в пантомі

мі. Опинившись на табірній площі, Біненшток припав 

до землі й поповз у напрямку головної табірної брами. 

Ми рушили за ним. Оминаючи пеньки, які ускладню

вали повзання, і колючі щепки, ми доповзли до першо

го ряду колючого дроту в місце, де перед рефлектором 

нас затуляла тінь брами. Майор Біненшток обрізав 

дроти першого ряду і поповз до другого. Ми рухали

ся без жодного галасу, з максимальною обережністю. 

Серце мало не вистрибувало мені з грудей. Холодний 
піт стікав з мене, наче від доторку смерті. За хвилю ми 

опинилися по той бік колючої огорожі. 
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ми вийІWІи на свободу. За спиною в нас були три 

ряди дроту, десяmи вартових башт, наїжачених 

автоматами, й сотні охоронців зі зброєю, готовою до 

пострілу, що постійно обстежували територію табору. 

Одним словом, усе пекло совєтської справедливо

сті. А попереду був ліс-густий, темний і мовчазний. 

Що він приховує у глибині своєї темряви, які несподі

ванки чекають нас у його неозорих хащах? 

Під ногами ми відчували м'яку підстилку з гілок 

і моху. Невдовзі з нашого поля зору зникло табірне 

світло і нас огорнула липка, тепла ніч. Тільки тоді 

ми збагнули, наскільки солодким є відчугтя свободи. 

Ми взялися за руки, щоб не загубитись у темряві, і за

ходилися щосили бігти. Ми хотіли якнайшвидше від

далитися від місця, ім'я якому Катинь. 

Зупинилися ми лише як почало світати. Крізь густі 

крони дерев падало перше проміння вранішнього сон

ця. Після швидкої наради ми вирішили зробити дов

ший привал. Однак бліде світло дня швидко згасло, на 

небо набігли хмари, а за якусь мить уперіщив гусmй 

дощ. Ми змокли до нитки, а найгірше, що змок наш 

хліб і запас махорки. 

Кми ми зупинилися, змоклі й тремтячі від холоду, 

спираючись на пеньки від дерев, я дізнався, чому ма-
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йор Біненшток вивів нас із табору. Як виявилося, після 

операції заміни взуття начальник кухні Лебеденко ви

рішив, що треба цю справу «обмити». А випивши пару 

келишків, став балакучим і обмовився майорові, що 

людей, вивезених із катинського табору, розстріляли 

в сусідніх лісах. 

«Чутки про те, що людей вивозять у табори пра

ці,-сказав йому підпитий начальник кухні,-неправ

диві. З катинських лісів ще ніхто не вийшов живим». 

Почувши це, майор не мав сумніву в тому, що треба 

робити. Свої філерські чоботи він виміняв на вісім бу

ханок, дещицю махорки і пляшку горілки. Тепер ми 

нею розігрівались. У такий спосіб ми перечекали день, 

ховаючись від дощу під rустим плетивом дерев. 

Надвечір ми рушили далі в дороrу. Нас вів Бінен

шток. Напрямок шляху він встановлював за зірка

ми. Після кількох годин ходи у просіці ми помітили 

слабкий блиск світла й зупинилися, смертельно пе

релякані. Скидалося на те, що ми заблукали і знову 

потрапили до нашого табору. Однак майор був пере

конаний, що це неможливо і що весь час він веде нас 

в одному напрямку. «Вочевидь,-пояснював він,-ми 

потрапили в околиці іншого табору. Іх у Совєтському 
Союзі не бракує». 

Знову ми йшли цілу ніч, чимдуж віддаляючись від 

небезпечного об'єкта. За Біненштоком протягом цих 

двох ночей ми відійшли від нашого табору приблизно 

на 80 кілометрів. Попри це було вирішено, що лісу ще 
покидати не варто, бо це загрожувало б нам немину

чим викриттям. 

Нас дивували знаки хреста, помітні на деяких пень

ках. У різних ділянках лісу траплялися свіжонасипані 

горби. Навіщо їх насипано? Яку вони приховують та

ємницю? Смертельно втомлені й голодні, ми насилу 
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ковтали рештки розмоклого хліба. До того ж, не мали 

що курити, бо змокла махорка. 

Утеча вимагала щоразу більшої самовідданості. 

Майор Біненшток запропонував розділитися. Подаль

ша подорож учотирьох могла б виявитися небезпеч

ною. Коли він це говорив, у його очах стояли сльози. 

Поручник Сокол пішов із Біненштоком, а я-з майо

ром В. Розлуку я пережив дуже болісно. Спільний до

свід табірного життя, а найбільше-дві доби в лісі 

зблизили нас, наче братів. Однак я розумів необхід

ність. Твердий потиск руки, і ми розійшлися: вони 

праворуч, а ми-ліворуч. 





Розділ ХІІІ 

F"'f"enep ми продиралися крізь лісові бездоріжжя тіль
.!. ки вдвох, здалеку обминаючи табори. У цьому ве
личезному лісі їх було повно. Нічого, крім таборів: зда

валося, ціла країна була вкрита огорожами з колючого 

дроту, вартовими баштами та тюремними бараками. 

Минав четвертий день відтоді, як ми розділились, 

і шоста доба нашої втечі з табору. Напередодні в нас 

закінчився хліб. Ми харчувалися чорницею та смо

лою. Усе частіше на нашому шляху траплялися свіжо

насипані горбики землі. Наші сили сходили нанівець. 
Сонна немічність огортала всі частини тіла. Урешrі ми 

завалилися на один із таких піщаних горбиків і зану

рились у глибокий сон. 

Нас розбудив тривожний галас. За мить ми дивили

ся переляканими очима один на одного, не розуміючи, 

що трапилось. Після короткого вагання майор В. почав 

скрадатись у напрямку, звідки долинав відгомін яко

гось шарпання. Я мовчки подався за ним. Коли вдалося 

пролізти крізь сплутані дерева, перед нами відкрилася 

незвичайна картина. 

Кілька вантажівок зупинилося біля зиrзаrоподібних 

ям. Територія була щільно оточена озброєними охорон

цями з собаками. Пси вили, немов вовки, які з місяць 

нічого не їли. Вивантажившилюдей, ri машини швидко 
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від'їхали, а на їхнє місце прибули насrупні, з яких під 

крики вартових і витгя ошалілих собак вигнали нові 

групи в'язнів. Нарешrі від'їхала остання вантажівка. 

Ми стояли, наче вкопані. Таємнича сила не дозволя

ла нам відійти, хоч ми знаходилися небезпечно близько 

від місця подій. Нас могли поміmm охоронці або виню
хати пси, ми могли потрапити під світло рефлекторів. 

В'язнів зігнали до ям. Вони були дУЖе мілкі й ледь 

сягали нижньої часmни корпусу, тому ми чітко бачили, 

як вони стояли щільно-один біля одного, а потім

як солдати вишикувались перед ними і спрямували 

в їхній бік автомати. Крізь собачий гавкіт і команди 

раптом долинув різкий звук пострілів. Кілька автома

тів вирізнялося характерним високим «цик-цок», що 

нагадував звук швейної машинки. 

За мить крики катованих людей і вереск команд 

почали затихати, навіть собачий гавкіт перейшов 

у спорадичне погавкування. На місці страти западала 

щодалі глибша тиша. Група солдатів почала засипати 

могили. Силуети цих людей видалися мені знайомими. 

Я не мав сумніву-це були вартові з нашого табору. 

Ми все ще не сходили з місця, скам'янілі від жаху. 

Солдати закінчили вирівнювати могили, засипаючи 

їх піском. Вони покинули галявину, відійшовши в на

прямку, куди поїхали вантажівки. Я легко торкнувся 

майора і пошепки сказав, що ми повинні рушати далі. 

Майор не прореа.rував. Складалося враження, мовби 

те, що я йому сказав, до нього не дійшло. Сльози навер

нулися мені на очі, тихий, стримуваний спазм стряс усе 

тіло. Я не міг опанувати себе. Мої спазматичні ридання 

вивели майора із заціпеніння. Він зробив рух, немовби 
обтрусився від чогось, і рвучко мовчки пішов уперед. 

Ми рухались, як автомати. Протягом кількох годин 

безперервного ходу ми не обмінялися жодним словом. 
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Майор ішов попереду. Щось бурмотів собі під ніс, воче

видь, і далі перебуваючи у стані шоку. СЮІадалося вра

ження, що він блукає без жодної мети і йому байдуже, 

куди прямувати. 

Я насилу встигав за ним. Ноги мені дуже спухли. 

Від кількаденного ходіння по гілках і шишках на моїх 

черевиках відпали підметки. Кожен крок спричиняв 

страшний біль-наче хтось різав розпеченим ножем. 

Минуло ще два дні. Ліс сrояв майже голий, дерева 

скидали останнє листя. ДИвлячись на них, я думав, у які 

барви вони зодягнугься навесні. Чи не буде це червінь 
крові закатованих 1yr людей? Настав час визначитися, 

що нам робити далі. Майор В. вирішив виходити з лісу. 
І ось уперше за довгий час над нашими головами 

відкрився великий шматок голого неба. Звіддалік вид

нілися селянські хати, але ми хотіли дочекатися вечора. 

Розмовляли про наших колег по втечі, тоді ж я довіда

вся про професійну кар'єру Біненштока. 

Інженер-хімік за освітою, через своє єврейство він 

не міг просунутися по службі у Війську Польському. 

А потім закохався в дівчину-католичку і під тиском її 

батьків перейшов у католицизм. Так перед ним від

крився і шлях до офіцерської кар'єри. 

Далі була хвиля спогадів про власну родину. У голо

сі майора я відчув раптове піднесення, але він одразу 

опанував себе. Знову зробив рух, ніби обтрусився від 

чогось-як тоді, коли повертався до тями після видо

вища масового розстрілу. Тінь вечірніх сутінків упала 

на його обличчя і нагадала, що вже настав наш час. 

Ми рушили й невдовзі вийпти на дороrу. 

На ній було повно ям і розкиданого каміння. Моїм 
покаліченим і спухлим ногам ходити нею було гірше, 

ніж лісом. Ми просувались обережно в напрямку най

ближчої хати. Майор пішов трохи вперед, наблизився 
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до вікна, якусь мить прислухався, а потім обережно по
сrукав у шибку. 

З хати почувся жіночий голос, який запитав: «Кто 
там?» Майор відповів російською: «Свои!» Скршшу

ли: двері, на порозі з'явилася старша жінка і запросила 

нас до хати. Посередині напівзогнилого ветхоrо сталу 

коптила гасова лампа. У її слабкому світлі ми побачили 
зморщеного вщ старості селянина, а поруч, на вбогій пщ
СТИJЩі з ганчір'я, висушену селянку невизначеного віку. 

Вона глянула на нас неприязним оком і різким то

ном наказала чоловікові нас вигнати. Проте нам вдало

ся здобути її прихильність. Майор переконував, що ми 

не злочинці і шукаємо тшьки шматка хліба і ночівлі. 
Селянка злізла зі своєї постелі й затулила вікно старою 

ганчіркою. Нас почастували кількома теплими карто

плинами, бо хліба в хаті не було. 
Зі скупих слів, якими ми обмінялися з господаря

ми, а також із наших натяків селянин збагнув, що ми 

за одні. Він сказав, що ми пішли не в тому напрямку 

й опинилися на вщстані 20 кілометрів вщ катинськоrо 
табору. Він озивався зрідка, але з його слів було зрозу

міло, що вщбувається в Катинському лісі. 
Уся ця територія,-розповідав він,-починаючи 

вщ 1937 року, перетворилася на величезне кладови
ще десятків тисяч закатованих тут людей. З'ясувалася 

також справа з хрестами на деревах. Виявляється, то 

селяни, що мешкали край лісів, найчастіше побожні 
люди, ходили до місць, де відбувалися катування. і ви
палювали на деревах знак хреста-для пам'яті про по

мерлих, як стверджував старець. НКВС мав постійне 
занятrя з рубанням тих дерев. Але на інших деревах 

з'являлися нові хрести. 

Майор пробував обережно вивщати, чи трапляли

ся втечі з Катині. Жінка, що сиділа на своїй підстилці, 
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шикнула на чQЛовіка, щоб сильно не розпускав язика, 

бо тепер невідомо, з ким розмовляєш. Однак він, подаю

чи нам кілька теплих картоnлин, комеmував цю справу 

по-своєму: «Тікало багато, але небагато втекло. ЛИше два 

дні тому недалеко звідси зловили двох військових, яких 

розпізнали за смдатською білизною. Енкаведисти по

вели їх до лісу і незабаром звідти ДQЛинули постріли». 

Ця звістка була, неначе удар обухом, ми сиділи оглу

шені. Не було сумніву, що мова про майора Біненштока 
і поручника Сокола. Ми мовчки їли картоnлю, запива

ючи її майже джерельно чистою водою. Старець вді

лив нам ще дещицю махорки, і ми зробили з газети 

самокрутки. Умостившись на теплу піч, ми вперше за 

останній тиждень провалилися в глибокий сон. Кілька 

картоплин, чиста вода, а передусім теnло, що йшло від 

печі, надали нам сил. 

Ми прокинулись о четвертій ранку. Селянин витяг 

звідкись трохи старого лахміття і дав його майорові 

взамін військової білизни. Наступною процедурою 

було гоління: майор використав для цього старого, до

бре нагостреного ножа. Ми подякували і попрощалися 

з хазяями. Старець провів нас до шляху. Показав, як 

іти, оминаючи ГQЛовні дороги, щоб дістатися станцій
ки, розташованої за 20 кілометрів звідси. Від неї можна 
було доїхати до СмQЛенська. 

Сонце сходило кривавою плямою. Ставало щоразу 

світліше. Раптом майор зупинився. Поглянув на мене, 

а потім, зробивши нервовий рух головою, промовив: 

«Ми повинні розділитись, окремо нам буде безпечніше, 

ніж разом». Я розплакався. Просив, щоб він мене не за

лишав. В одну мить завалився весь світ. 

Мій товариш потиснув мені руку і поцілував. 

«Пам'ятай, сину,-звернувся він до мене,-про що 

ми домовились? Якщо хтось із нас виживе, його 
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обов'язком буде переказаrn родинам новину про далю 
решти». Я хотів йому відповісти, але не міг видобуm 

з себе ані звуку. Я трохи змінив напрямок шляху, по

стійно озираючись на майора. Бачив, що він весь час 

дивиться в мій бік. Із кожною хвилиною ми все більше 

віддалялися один від одного. Поки він нарешті не зник 

з моїх очей у ранковому тумані. 

Знову я лишився сам. Очі в мене були сухі-тільки 

в rорлі душили невиплакані сльози. Я почав бігrи впе

ред, гнаний тривогою і страхом. У голові клубочились 

думки-одна ripma за іншу. Як міг, я відбивався від них. 
«Тільки не думаrn,-переконував я себе.-Тільки не ду

маrn!» Вдалині я побачив сільські будівлі. Оминати їх 

уже було запізно. Я прибрав байдужого вигляду, пряму

ючи навпроrn селян, що рухались у моєму напрямку. 

Від страху я забув про біль, що йоrо завдавали мені за

кривавлені ноrи. Селяни пройшли повз мене, не вика

зуючи жодного зацікавлення моєю особою. Вочевидь, 

у своїй полатаній одежині я не відрізнявся від них. 

Мені спало на думку, що я заблукав, бо ж зі слів ста

рого селянина випливало, що я давно вже мусив дійти 

до станції. Через годину ходи раптом почувся свист ло

комотива. Цей звук, пронизавши тишу, що стояла в по

вітрі, пролунав для мене, наче небесна музика. Я попря

мував у йоrо бік. День уже був уповні, я йшов швидко. 

Думка, що неподалік залізнична станція, додавала мені 

енергії. Аж раптом наче з-під землі виросли два силуе

rn. Чоловіки йшли, направивши нагани в мій бік. Один 
із них запитав різким тоном: «Документи есть?». 

Піді мною підкосились ноrи. «Зrубив»,-кажу 

я тремтячим голосом. Один із них штовхнув мене шо

фою нагану вбік і скомандував: «Вперёд!». 
Мені наказали руки закласти за галову і так про

вели солідний відтинок дороги, доки ми не дійшли 
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до мурованого будинку, в якому був міліцейський 

відділок. Не встиг я навіть зібрати докупи думки, як 

з'явився солдат і повів мене до більшого будинку не

подалік. За мундиром я визначив, що знову потрапив 

у лапи НКВС. 





РозділХІV 

один з енкаведистів наказує мені роздяггись. 

Вони уважно обстежують мій одяг, обмацують 

сантиметр за сантиметром, і я нарешті можу одяггись. 

Далі йдуть рутинні запитання: «Як тебе звати?», «Звід

ки ти?», «Як туг опинився?» 

Але мене вже голими руками не візьмеш. Тюрми 

і табори дали мені потрібне знання. Я відповідаю, що 

втік із тюремного ешелону під Смоленськом і отри

мав п'ятирічний вирок за спекуляцію сигаретами. 

У моїй ситуації це найкращий спосіб зберегти життя. 

Потім я відповідаю, що мій батько був робітником. 

З ходу вигадую цю версію, бо знаю, що правдива від

повідь тільки б мене згубила. 

Питають, куди я втік і де переховувався. Я не дозво

ляю збити себе з пантелику. Кажу, що втік два тижні 

тому й валандався Смоленськом. А вони на це: «Бре

шеш! ТИ не той, за кого себе видаєш, ти військовий». 

Один із них підлітає до мене і кілька разів б'є, не надто 

сильно і без пристрасті, немовби з обов'язку. Однак 

я маю аргумент, який важко спростувати: в Польщі 

забирали в армію після виповнення 21 року, я був за
надто молодий, щоби стати військовим. Допит закін

чився погрозою, що цього разу я просиджу не п'ять, 

а щонайменше вісім років. Я роблю трагічну міну, але 
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десь на дні серця мені стає легко. Краще заслання, ніж 
каральний загін. 

Мені дали шматок хліба і чашку води. Я переночу

вав на лавці в караульні. Рано-вранці мене посадили 

до тюремної буди і перевезли до Смоленська, а звідти 

потягом, у заrратованому вагоні, ще далі. Вагон охоро

няли двоє солдаrів. Там була пара нар. На нижніх лежав 
якийсь чоловік і весь час сипав матами. Не без про

блем я заліз на верхні нари. 
Спробував визирнути у вікно, але rрати виявили

ся насrільки щільними, що майже нічого неможливо 

було побачити. Сусід з першого поверху нарешті при

пинив сипати прокльонами на весь світ і запитав мене, 

який у мене вирок. Я відповів, що спочатку отримав 

п'ять, але тепер був зловлений під час утечі. 

Мій випадок зацікавив його, і він почав міркува

ти над ним зі знанням справи. «Отримаєш,-казав 

він,-за втечу додатково півроку, в найгіршому разі 

рік. Я слухав його, думаючи, що мене менше цікавить, 

який я отримаю «срок», а більше те, чи повірять моїй 
ісrорії про втечу. 

Його, як я довідався, звинуватили за «блатность» 11 • 

Він працював у магазині одяrу. Контроль виявив, що 

бракує однієї пари штанів, натомість у касі було біль

ше грошей, ніж випливало з виторrу. А надлишок гро

шей є таким самим злочином, як і нестача. Він отри

мав три роки. 

Наша подорож закінчилася на станції Херсон. 

Охоронці, що пильнували ешелон, передали нас у руки 

інших. Вокзал у Херсоні виглядав дуже велично, але на 

милування красою не було часу, бо нас уже чекала ван

тажівка. Їзда не потривала довго-незабаром ми ста-

11 Автор помиляється. Вочевидь, мовююся про «халатность•. 
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ли перед великим будинком. Відчинилася брама, і ми 

опинились у тюрмі. 

Відсидку я почав із купання в тюремній лазні, де 

мені постригли волосся. Митися треба було під краном 

і без мила, бо його не дали. Колись 1УГ, вочевидь, пра
цював душ, але було це, мабугь, давно, адже в заіржаві

лих трубах не знайшлося й краплі води. Після «купелі» 
і стрижки нас запровадили до камери. Це було невели

ке, дуже занедбане приміщення з бетонною пщлогою, 

на якій густо, один біля одного, лежало 53 в'язнів. 
Не встиг я переступити поріг камери, як до мене 

підскочив її староста, повідомляючи, що завтра-мій 

день чергування. До моїх обов'язків належатиме дво

разове викидання туалету й витирання пщлоги ганчір

кою. На моє прохання перенести чергування на кілька 

днів ніхто не звернув жодної уваги. Не допомогла на

віть демонстрація поранених ніг. 

Мене негайно почали випитувати, за що мене аре

штували. Я намагався говорити якомога менше, до

бре пам'ятаючи про такого собі Шишку з Бриrідок. 

Одинадцятеро арештантів походило з «визволених 

Червоною Армією територій». Один із них-Шерман, 

молодий єврей із підросійської Польщі, близько трид

цяти років, з рідкою рудою чуприною, звільнив мені 

місце біля себе. 

Цей чоловік розповів мені про трагедію групи євре

їв, які добровільно виїхали на роботу вглиб Совєтсько
го Союзу. Перед від'їздом вони отримали обіцянку, що 

кожен із них знайде роботу відповідно до своєї профе

сії. Вони забрали з собою родини, дружин і дітей. 

П'ять днів їх везли поїздом, який оминав станції 

і зупинявся тільки в полі. Вони отримали пайку хліба. 
Жодних додаткових закупок зробити не могли, бо не 

було де. Вони не знали, куди їх везуть. Урешті доїхали 
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до Донбасу. Там вагони розділили і розіслали в різних 

напрямках. Його вагон опинився на станції Антрацит. 
Їх зустріли з оркестром, прибули численні мешканці 
шахтарського містечка, що його повна назва звучала 

так: «А.нтрацЬlm Центральная Бакуска»12• Вони вислу

хали вітальну промову, з якої випливало, що досі вони 

жили у «панській» Польщі під батогом Пілсудського, 

а тепер відчують подих свободи у Совєтському Союзі 

під сонцем товариша Сталіна. Потім слово взяв один 

із новоприбулих і розповів, як вони гнили в польській 

тюрмі і як вдячні Червоній Армії за їхнє визволен

ня. Мій товариш по камері також сказав кілька слів. 

Він був кравцем, але в Польщі працював лише три мі

сяці на рік. РеШІУ часу просто ходив голодний. 

З вокзалу вони пішли до їдальні, де їх нагодували 

смачним обідом. Потім через вічні болота їх провели 

на шахти під номерами «2» і «26». Вони опинились уве
ликій залі. Тут стояли свіжо застелені ліжка, наче в лі

карні. lм сказали, що це буде їхня спальня. Дали два дні 
на відпочинок після подорожі й наказали зголоситися 

до канцелярії шахти за авансом за майбутню роботу 

й на медичне обстеження, яке визначить кожному тип 

працевл~ання. 

І справді, в канцелярії вони отримали по 300 рублів. 
Лікарка обстежила кожного і визначила на певну ро

боту. Увечері їх запросили до місцевого клубу. Там був 

радіогучномовець, а на столах лежали розважальні 

ігри. Гостям показали аматорську виставу, а потім ор

кестр заграв танцювальну музику. З'явилися молоді 

дівчата- росіянки й українки. Розважались до піз

ньої ночі. 

12 Вочевидь. автор мав на увазі м. Антрацит Луганської обласrі, що 
між 1920 і 1962 роками називався «Боково-Антрацит». 
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Тільки повернення додому відновило у них відчутrя 

реальносrі. Дорога йшла через грузьке болото. Між ба

гатоповерхівками було темно, хоч в око стрель. Ново

прибулі зауважили, що добре було б викласти вулицю 

тротуарними плитами і провесm освітлення. Господа

рі погодилися, що ідея добра і її слід обговориш на на

сrупних зборах. 

Уранці євреї помітили, що під час їхньої відсутносrі 

їх обікрали. Зникло багато речей, які вони з собою при

везли. Здійнявся скандал, заявили в міліцію. Украдені 

речі не знайшлись. Це був знак того, що їх чекало зго

дом. Справжню драму вони пережили, коли виявилося, 

що й жінок скерували на роботу під землею. Їм нака
зали нарівні з чоловіками штовхати вагонетки з вугіл

лям, обслуговувати електричні бурави, працювати на 

конвеєрах та іншій важкій гірничій техніці. 

Обідали вони в робітничій їдальні з місцевими 

шахтарями. Там усе було брудним, а їжа кепською. Піс

ля першого місяця важкої роботи кожному заплатили 

по 60 рублів. Решту заробітку було витрачено на плату 
за проживання. Наступного місяця на руки вони отри

мали ще менше. 

Робота була настільки виснажливою, що люди про

сто падали від утоми. Після роботи, замість того, щоб 
іти додому, вони мусили брати участь у зборах, на яких 

переважно наголошували на збільшенні продуктив

ності. Робітникам закидали, що вони не надто активно 

залучають новоприбулих до ефективної праці. 

Третій місяць у шахті особливо позначився на них. 

Серед робітників розподілили партію ватяних бурок. 

Коли настав день зарплатні, виявилось, що вони були 

настільки дорогі, що із зарплати не залишилось майже 

нічого. Того, що вони отримали, могло вистачиш на 

хліб і чашку чаю. 
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Ситуація сrала нестерпною. Вони все болісніше від

чували тягар гірничої праці, зовсім знесилені від не

доїдання й угоми. Не витримувала нервова система. 

Важко було звикнути до стадного проживання, до тем

ряви, до болота, яке ніколи не висихало. 

Вирішили тікати. Зібралось одинадцятеро. Якось їм 

вдалося дістатися Києва, однак там їх арештували. 

Два місяці вони сиділи в тюрмі, після чого їх засуди

ли-кожного на шість років. Так вони опинились 

у Херсоні. 

Через два дні мене перевели до іншої камери. Тут, 

на свій подив, але й з великою радістю, я зустрів ге

нерала Заруськоrо. Старий генерал обійняв мене за 

плечі та притис до серця. Я не міг стримати сліз, що 

накочувались на очі. Він дуже змінився. Уже не ро

бив своїх щоденних гімнастичних вправ, як раніше 

у львівській тюрмі. Було виразно видно, що він силь

но ослаб. Тільки розум його залишався, як і колись, 
тверезим і уважним. 

Я не хотів посилювати його скорботи, тому не роз

повів про долю його дружини, засудженої на 12 років 
заслання. Також утримувався перед спокусою розпові

сти про те, що побачив у Катинському лісі. Я радів від 

зустрічі з генералом, але, з другого боку, усвідомлював, 

що знову опинився серед «політичних в'язнів». 

Генерал усе-таки помітив, що я притлумлюю в собі 

якийсь важкий і похмурий спогад, пов'язаний із тю

ремними переживаннями. Він обійняв мене і сказав: 

«Розповідай, дитинко, все, тобі сrане легше». Ми сіли 

на одні нари, і я почав скупими фразами оповідати все, 

що бачив і що пережив. 

Він увесь час слухав і мовчав. Він був солдатом, 

але те, що він почув, приголомшило його, похитнуло 

рештки життєлюбства, яке дозволяло йому дивитись 
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у майбуrnє з вірою і надією. Із кожним днем він деда
лі слабшав, а через вісім днів раптово знепритомнів. 

Його кинули, як пса, на ноші, хоча він ще був живий, 
і винесли з камери. 

Такою була моя остання зустріч із цим розумним 

і надзвичайно добрим чоловіком. 

Тюремні дні були схожі один на інший, наче дві 

краплі води. Їх урізноманітнювали всілякими перевір
ками. Нас зганяли до великої зали, де ми мали роздяг

тися догола, і старанно обшукували одяг. Це повторю

валося кілька разів на тиждень. Після повернення до 

камери ми заставали все перевернуте догори дриrом. 

На тюремному жаргоні це називалося «шмантом»13• 

Серед арештантів був безногий в'язень. Коли я запи
тав його, за що він отримав свій десятирічний «срок», 

той показав язик і сказав: «За язик». Інший в'язень, 

обер-прокурор Насін, був засуджений на 15 років за 
корупцію: вочевидь, посприяв звільненню спекулян

та. У совєтській Росії політика та спекуляція-це два 

найпоширеніші народні злочини. Відміннісгь полягала 

в тому, що політичний отримував вирок заочно, тоді як 

спекулянт користувався привілеєм судової процедури. 

Прокурор курив добрі сигарети і грав із в'язнями 

в шахи, виліrmені з хліба, або в карти, вирізані з клап

тів газети. 

13 Автор помиляється. Обшук, перевірка на тюремному жаргоні 
називається «шмоном». 



МІСТА, ЯКІ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ 

КУЙБИШЕВ - САМАРА 
СТАЛІНАБАД - ДУШАНБЕ 
ФРУНЗЕ - БІШКЕК 
АКМОЛІНСЬК - АСТАНА 
АЛМА·АТА - АЛМАТИ 
СТАЛІНСЬК - НОВОКУЗНЄЦК 



Маршрут Іцека Ерліхсона по СССР із січня 1941 року 
~ Ув'язнення у таборах Колими 
i Ув'язнення в інших таборах 
# Ув'язнення у тюрмах 

Маршрут Ерліхсона 

- Кордони СССР у 1941 році 

На карті позначено маршрут до колимських таборів, з Колими до європейської частини 

СССР, потім - загальний напрямок маршруту в Середній Азії, а тоді (після чергового 

ув'язнення) дорогу до Західного Сибіру та Польщі. 

Показати маршрут Іцека Ерліхсона по самій Середній Азії майже неможливо, оскільки 

він часто подорожував з міста в місто. Така лінія маршруту збила б з пантелику читача, 

тому позначені тільки назви цих населених пунктів. 





РозділХV 

відколи я опинився у тюрмі в Херсоні, минуло два мі

сяці. Одного ранку мене привели до кабінету, роз

ташованого на четвертому поверсі. Входячи, я відчув, 

що за цими дверима буде вирішено мою долю. Я на

магався зберегти спокій, але серце стукало у грудях, як 

божевільне. 

Тюремний чиновник навіть не наказав мені сі

сти. З папірця він прочитав вирок: за втечу з ешело

ну-шість років. Я подумав, що нарешті закінчились 

мої страждання і наді мною вже не висить небезпека 

розстрілу. Бо навіть у Катині вивозили на розстріл 

тільки тих, хто там перебував без вироку. Тепер я був 

в очах совєтської влади звичайним зеком-спекулянтом. 

Окрім вироку, документ містив також обrрунтуван

ня. Після його прочитання мені наказали повернутись 

до камери. Перед виходом з канцелярії я попросив, щоб 

мене якнайшвидше вислали до трудового табору, чим 

я викликав здивування присутніх чиновників. Здиво

вані також були й мої співкамерники, побачивши мене 

радісним після прочитання вироку. Уперше їм зустрі

лась особа, яка на вирок відреагувала захопленням. 

Знову потяглися дні й тижні. Совєтська тюремна 

система дуже неповоротка. Тут працюють за принци

пом «нема куди поспішати». Для кожного настає свій 
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час. Для мене він настав 11 січня 1941 року. Того зимо
вого дня мене разом із 43 іншими в'язнями заванта
жили в ешелон, що прямував до табору. У вагоні було 

два відра води. Нас попередили, щоб ми користалися 

водою економно, бо подорож триватиме довго. Ми на

магалися пити якнайменше, оскільки кожен із нас пі

знав силу спраги. 

У вагоні моїм сусідом був такий собі Грін. Перед аре
штом від керував кравецьким кооперативом у Херсоні. 

Його засудили за спекуляцію. У якогось солдата, якого 
пригнало до Херсона аж із «визволених територій», він 

купив відріз тканини і, своєю чергою, перепродав зна

йомому. Хтось доніс в НКВС. Вирок-вісім років. 

Сидячи в херсонській тюрмі, він перебував у постій

ному контакті з дружиною та п'ятьма дітьми. Отриму

вав від них передачі. А тепер важко переживав відрі

заність від родини. Для нього це ще була свіжа рана. 

Він плакав. Дістав мішечок і показав продукти, які 

дружина прислала йому в тюрму-картоплю, цибулю, 

часник. Він пригостив мене махоркою і картоплею, ще 

й ДОЗВОЛИВ одягнути свою фуфайку, бо різкий холод 

вдирався до вагону крізь усі шпарини. 

тим часом потяг тягнувся через величезну снігову 

пустелю. Ніде не було видно ані сліду людської при

сутності, ані найменшого деревця. Не було на чому 
оку відпочити. Через тринадцять днів ми приїхали до 

Челябінська-міста на Уралі, поблизу якого пролягає 

кордон між Європою та Азією. 

Усіх нас турбувало питання, де буде край цієї по

дорожі. Більш обізнані намагалися визначити марш

рут, яким нас везли. Згадували назви міст, поблизу 
яких були розташовані табори: Караганда, Омськ, 

Новосибірськ, Іркутськ, Красноярськ ... Було щось особ
ливе у тому, як прості люди на кшталт цих українських 
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селян, напівграмотні, знали географію ц~є1 країни. 

Знання совєтської мапи стосувалася таборів. А оскіль

ки їх там не бракувало, як у пісні «Широка страна моя 

родная», вони знай сипали назвами. 
Грін, що лежав по сусідству, почав згадуваrn трид

цяті роки-час великого голоду. Совєтська дійсність 

навчила його читати між рядками. Завдяки цьому 

йому вдалося передбачиrn, що буде далі. Перед ліквіда

цією НЕПу тамтешня преса почала писаrn про голодну 

смерть у капіталістичних країнах. Грін дійшов висно

вку, що на них насувається щось погане. Почав збирати 

запаси продуктів. І мав рацію, бо завдяки цьому його 

родина врятувалася від голодної смерті. 

Важко було повірити в його розповіді про голод 

в Україні. Коли закінчились продукти, люди пере

йшли на звірину-псів, котів і навіть щурів, а потім 

і на людські трупи. Батьки поїдали своїх дітей, від

копували померлих. Спухлі від голоду rnсячами вми

рали на вулицях. Від нього я довідався про ще одну 

трагедію тих років, яка зачепила переважно єврей

ське населення. 

01Же, вийшло розпорядження, що громадяни по

винні віддаrn совєтській владі наявне золото. Для ви

конання цього розпорядження часто застосовувались 

дуже брутальні методи. Вважалося, що «желтухи», як 

називали цей цінний метал, має бути багато в євреїв, 

яких й зазнали особливо жорстоких репресій. Трапля

лося, що люди за останні копійки нелегально купували 

золото, аби хоч щось віддати. Тих, які не могли відкупи

rnся шматком золота, безжально били, тягали по тюр

мах і врешті вивозили в найпохмуріші регіони країни. 

Минали наступні дні та ночі. Ми вже залишили за 

собою Пєтропавловськ і Красноярськ. До віконець ва

гона зазирала сибірська тайга. Весь простір до далекого 
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горизонту був занесений снігом. Час від часу вдалині 

з'являлася темна ШІЯма густого лісу, а іноді серед цієї 

білої пустелі можна було побачити самотні дерева 
з безладно розпростертим гіллям. Вони нагадували 
снігових привидів. Із безхмарного неба світило сонце, 

подібне до крижаної кулі з проміннями-бурульками. 
Ми зупинилися лише в Іркутську. Отримали по та

рілці гарячого супу. Коли виходили з вагона, здавалося, 

що в легенях замерзає подих, а в обличчя впинається 

тисяча морозяних шпильок. Сніг різав очі, виграючи 

на сонці всіма кольорами веселки. Просто з вокзалу нас 

завезли до лазні, а одяг забрали на дезінфекцію. Лазню 

було влаштовано цілком по-сучасному, а вода була при

ємно теплою. Нам навіть видали мило! Я почувався, як 

новонароджений. Ретельно змивав із себе запах гни

лизни, яким ми наскрізь просякли в камері, та сморід 

тюремного вагону. 

Після лазні ми повернулись у поїзд. Півтора дні ми 

їхали вздовж берегів Байкалу, проїздили крізь числен

ні темні тунелі. Одна з перших залізничних станцій за 

Байкалом називалася Біра. Я звернув на це увагу, бо 

напис тут був двома мовами-російською та на їдиші. 

Збагнув, що знаходжуся на території так званої Єврей

ської автономної області. Скільки надії пов' язували 

з цим совєтським міражем тисячі єврейських робіт

ників у всьому світі! 

Я мовчки визирнув у віконце, оглядаючи все ще 

однаковий краєвид: безкраїй сніговий простір без слі
дів людського життя й застиглі в зимовій самотності 

ліси. Вранці ми проминули чергову станцію, її назва 

теж писалася їдишем. Це була столиця автономної об
ласті-Біробіджан. Колія вела узвишшям. Можна було 
помітити окремих людей біля вокзалу. Потяг ішов далі 

через порожні морозяні околиці й незабаром за пле-
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Розділ ХУ 

чима в нас залишилась остання станція цієї терито

рії-Біракат14. 
У вагоні повторно розгорілася дискусія про те, куди 

нас везуrь. «Мужики» знову занурились у глибини своїх 
географічних знань. Згадувались назви: Хабаровський 
край, Комсомольськ, Якутія. Один із в'язнів сказав: 
якщо ми потрапимо до цих таборів, то краще одра
зу накласти на себе руки. Але наш ешелон проминув 

Хабаровськ і Комсомольськ. Майже одноголосно було 
вирішено, що нас везуrь на Сахалін або на Камчатку. 
Можливо, станеться диво, і тоді нас залишать у табо
рах під Владивостоком. Однак із кожним обертом коліс 
надія танула. Ми неминуче наближалися до найбільш 
похмурих місць за01ання в совєтській Росії. 

У дорозі були 33 д»:і. Нас висадили з вагонів на стан
ції «Бухта Находка» за 130 кілометрів від Владивосто
ка. З правого боку від нас височіла гірська стіна, на
томість ліворуч вид»о було водну поверхню океану. 
Допікав сильний мороз, у кожного з нас уже були від
морожені вуха й пальці. Конвоїри заходилися підганя

ти людей. Майже бігом ми рухалися в напрямку табору. 
Дісталися перших огорож із колючого дроту. 

За ними стояли табірні бараки, величезні та, здається, 
повністю забиті в'яз»:ЯМИ. Місце, до якого ми потра
пили, виявилося транзитним пунктом, звідки в'язнів 
посилали до потрібнlіХ таборів. Тут перебувало 82 ти
сячі осіб. До того ж. постійно прибували нові ешело
ни. В'язням дозволялося рухатися між бараками, але 
територія уважно охоронялася озброєними вартовими 
і кількома рядами огорожі з колючого дроту. 

У бараку я зустрів знайомого зі Старобільська-елек
тромонтера Вайнштока. На «зоні», як називався пере-

14 Автор помиляється. Стз1щія Н3ЗИВ3ЄТЬСЛ Біракзн. 
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хідний табір, він перебував уже місяць, очікуючи на по

дальшу висилку. Він мав якнайгіршу думку про це місце. 

Розповідав мені, як щодня 1yr знаходять людей, замерз

лих до смерті або померлих від голоду. Я й сам швидко 

переконався, що холод убиває 1yr ще більше, ніж голод. 

Хоч ми й намагались тулигись якомога щільніше один 

до одного, проте холоднеча не давала нам засну~и. 

Одного дня я почув, як в'язні перешіmуються між 

собою про те, що хтось повісився у вбиральні. Щось під

штовхнуло мене, і я притьмом побіг туди. На шнурку, 

почепленому за цвях на стелі, висіло застигле й уже 

задерев'яніле тіло rріна. Його обличчя було сіре, май
же почорніле. Вся його фігура-дивно схудла й витяг

нута. Він мав на собі тільки кальсони. Решту встигли 

зняти з нього табірні крадії. Мороз пронизав наскрізь 

усі члени мого тіла. Я не був здатний відвести погляду 

від трупа єврейського кравця з Херсона. На чиє сумлін

ня ляже кров цих безневинних жертв? 

Мій карантин протривав 10 днів. І я знову вирушив 
у доро~у. 



Розділ XVI 

покинувши бараки, ми побачили два великі кора

блі, що стояли на морі, а біля берега-кілька ба
рок. Кожного викликали за прізвищем. Тривало це 

досить довго, адже арештантів було тисячі. Майже всі 

походили з територій Східної Польщі, окупованих 

Червоною Армією. Групами нас вантажили на судна. 

Через вузький прохід, по драбинці, ми сходили в самий 

низ. Коли трюм заповнився в'язнями, барка вирушила 

у відкрите море, прямуючи до кораблів, один із яких 

називався <t.Джурма», а інший-«Совеmская Латвuя». 

Перехід із барок на кораблі забрав багато часу. Разом 

з іншими я опинився на нижній палубі «Джурми». 

Ми сходили 'ІУди, долаючи вузькі темні переходи і стрім

кі східці. Панувала невимовна тіснява. Ціла поверхня 

була зайнята дерев'яними нарами, рухатись було майже 

неможливо-гірше, ніж у110рмі. Нас розділили на групи 

по п'тдесят оdб. На чолі кожної з них стояв так званий 

«сrарший» із двома помічниками. До їхніх обов'язків на

лежало роздавання пайки хліба й харчів. Найбільша про

блема була з виходом до вбиральні. Ми могли робити це 

тільки групами, а кількаразове долання вузьких драби

нок завдавало в'язням неабиякого КЛОПО'JУ. 

Нас'ІУПного ранку «старші» суворо наказали нам до

тримуватися повної тиші й застерегли, щоб ніхто не 
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смів виходити на верхню палубу до вбиральні. Ми здо

гадалися про причини цієї заборони: вочевидь, ми 

проШІивали поблизу південної частини Сахаліну, що 

тоді належала Японії. Подорож кораблем була при

чиною безнастанних страждань і трагедій. Море без

жально кидало нами. Іноді в мене виникало враження, 

що ми ШІивемо догори дном, я не знав, чи те, на чому 

я стою,-це стеля чи підлога. Люди страшенно потер

пали від морської хвороби. Багато хворіло на дизен

терію, що за відсутності будь-яких санітарних заходів 

перетворило перебування на кораблі на кошмар. 

Першого ж дня трапився смертельний випадок, 

і з ШІином часу їх було щодалі більше. З мертвими 

не надто церемонились. Їх викидали просто в море. 
Ми лежали на прогнилих нарах і спостерігали мутни

ми поглядами, як солда1И беруть трупи за руки й ви

кидають за борт. Ми не знали, жалі1И цих нещасливців 

чи заздрити їм, бо їм уже все одно. Наші страждання 

призвели до того, що ми були зовсім отупілі й нас мало 

турбувало те, що діялося навколо. 

На п'ятнадЦЯ1ИЙ день рейсу на Охотському морі по

чався шторм. Корабель хилився з борту на борт, наче 

іграшка в руках ди1Ини. Ми безвільно пересувалися 
з одного краю трюму на інший. В'язні, що лежали на 

верхніх нарах, падали і придавлювали тих, які лежали 

внизу. Ніхто не вірив, що вийде звід1И живим. Ми кож

ної миті сподівались, що вода увірветься в трюми 

через двері та вікна й урешті визволить нас від цих 

страждань. 



Розділ XVII 

наша морська подорож тривала 26 днів. Ми до
ШІивли до примітивного порту на Колимі. Стояв 

страшенний мороз, вітер завивав вовчими голосами, 

а із захмареного неба сипав холодний, мокрий сніг. 

Коли останній арештант покинув корабель, розпочали 

процедуру перелічування. На борт завантажили 8800 
осіб. А тепер їх було 7052. Орки-людожери із холод
них російських вод-влаштували собі чудовий бенкет. 

Обслуга корабля передала нас новим господарям 
із Колими. Нас вишикували в колону, й ми вирушили 

до табору. Місцевість була порожня і справляла вра

ження безлюдної. Скелясті гори, що стрімко дерлись 

угору, виглядали загрозливо й ворожо. Після десятикі

лометрового маршу ми помітили перші ознаки цивілі

зації-огорожі з колючого дроту, а в глибині-бараки. 

По прибутті до табору нас повели у лазню. Кожен 

отримав шматок мила. Заходячи, ми залишали перед 

дверима одяг, з метою-як нам пояснили-дезінфек

ції. Однак ми виходили з лазні через інші двері, за яки

ми нас чекав новий одяг. Нам видали бавовняні сороч

ки, сині робочі комбінезони і чоботи. Після одягання 

табірного вбрання ми були готові до обіду. Для кожної 

групи по 10 осіб була призначена одна миска густої 
каші. Ложок нам не дали, і кашу ми набирали руками. 
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Нас знову запхали до вантажок, давши на дороrу по 

кілограму хліба. Покинутий табір виявився етапним 

пунктом, у якому відбувалося «перетворення» на ка

торжан. Вздовж цілої траси ми бачили табори, оточені 

колючим дротом, проминали групи каторжників, що 

працювали на будівництві бараків і доріг та на вирубці 
лісу. Їх пильно охороняли, з ними не можна було обмо
витися навіть словечком. 

Скінчився день. Вантажівка зупинилася біля порож

нього бараку. Нам наказали виходити. Ми отримали 

по мисці гарячого супу. На певній відстані видно було 

інші бараки і людей у них, але нам забороняли будь

які контакти з ними. Ночували ми просто на підлозі, 

а вранці поїхали далі. Ця частина подорожі з перерва

ми тривала чотири дні. 

«Наш» табір розташовувався на 996-му кілометрі. 

На Колимі табори позначалися за місцем на трасі. 

996-й лежав неподалік Берингового моря, що відокрем

лювало Азію від Північної Америки. Тут перебувало 

три тисячі в'язнів, але будувалися нові бараки, чекаю

чи, вочевидь, на нові ешелони табірників. 

Серед ув'язнених було багато лікарів-росіян, по

ляків і євреїв. Кількасот в'язнів прибуло з нових со

вєтських республік-Литви, Латвії та Естонії, а також 

із Бессарабії та Буковини. У таборі навіть був свій кі

нотеатр. Тривало будівництво шпитального бараку. 

Я подумав, що якщо вони планують дбати про такий 

дріб'язок, як людське здоров'я, то наша робота, либонь, 

має для совєтської влади дуже велике значення. 

На обід принесли два ко1:ли з харчами. Один при

значався для тих, хто виконував норму, і для стаханов

ців, які її перевищували, а інший-для тих, хто денну 

норму не виконував. Перші отримували більші порції. 

Більшість табірників працювала в сусідніх лісах, а час-
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тина-на золо1ИХ копальнях, які називали «золоmьІМu 

приисками». Мене призначили на будівництво елек

тростанції над річкою Колимою, яка впадала у Східно

сибірське море. 
Розбудили нас на світанку. Ще в повній темряві 

нас погнали на збірний майданчик, а звідти у групах 

по п'ятдесят осіб повели до їдальні. Ми отримали суп 

і 600 грамів хліба. Після сніданку вишикувалися біля 
табірних воріт. У кожного був приторочений пояс 
із залізним кільцем. Крізь нього бригадир протягав 

шнурок у такий спосіб, що ми були пов'язані, як не

вільники на римських галерах. Це робилося для того, 

щоб ми не загубились. Конвоїри освітлювали дорогу 
малими ліхтариками, намагаючись побачити що

небудь попереду. 

Ми йшли в настільки густій імлі, що, здавалося, 

її можна різати ножем. Холодні водяні краплі падали 

на очі, осідали на губах, їхній гіркий смак відчував

ся на язику. Через якийсь час почало розвиднювати

ся-денне проміння насилу пробивалося крізь шар 

туману. Однак потривало це недовго-яскравіший 

відблиск відступив і знову запала темна ніч. Зимовий 

день на далекій півночі дуже короткий-його важко 

помітити. 

Колима була замерзла, і, щоб вести будівельні роботи, 

слід було розбивати товсту кригу. Ми отримали кайла та 

залізні ломи. Не встиг я вийти на лід, як його поверхня 

тріснула в мене під ногами. Мені якось допомогли ви

лізти на берег. На жаль, кайло і лом пішли на дно. Я впав 

у паніку, боячись, що втрата робочого інструменту 

може бути інтерпретована як саботаж. Я про все доповів 

бригадирові. Пояснив, що якби намагався врятувати ін

струмент, то напевно втопився б разом із ним. На щастя, 

бригадир цю подію сприйняв досить спокійно. 
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Ми пообідали на будівельному майданчику. Його те
риторія весь час освітлювалась потужними рефлекто

рами. По дорозі назад до табору нас обтяжили новим 

обов'язком: ми сходились по кілька осіб і тягли з лісу 
зрубані дерева. 

На місце ми прибули пізньої ночі, однак нам не 

дозволили розійтися по бараках. Ми мусили відбу

ти процедуру переклички, яка тривала цілу годину. 

Потім нас повели до їдальні на вечерю, яка складалася 

лише з порції супу. Після дня важкої праці в настільки 

важких умовах барак здався мені світлим і затишним. 

На стіні було написано моє прізвище, з приміткою, що 

я виконав 208 відсотків норми. І що всі повинні брати 
з мене приклад! 

Мене охопив порожній сміх. Люди повинні брати 

з мене приклад! Нічого собі! Який це мав бути приклад? 

Люди повинні були тонути в крижаній воді? Чи дерти 

жили ламанням твердої, як камінь, криги? Так чи інак, 

за перевищення норми на понад 100 відсотків мене за
несли до списку стахановців і я здобув привілей отри

мувати харчі з першого котла, тобто додаткову порцію 

супу з кашею і зайвих сто грамів хліба. 

Я пригадав сцену, яку бачив колись у цирку. Це був 

номер з дресированими песиками. Песики стрибали 
через стільці, балансували на поліні, танцювали на 

задніх лапках у ритм музики, що її виконував оркестр. 

Завжди, коли тваринка добре виконувала вивчену фігу

ру, дресирувальник нагороджував її шматочком м'яса, 

яке діставав із внутрішньої кишені. Найбільше м'яса 

отримували ті, що виконували найскладніші трюки. 

Але під кінець виступу вони лежали втомлені з висо

лопленими язиками. Отримуючи додаткову порцію їжі, 

я завжди почувався, як ті циркові пси, що, вочевидь, 

швидко прощалися з життям. 
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Найважчими для нас були дощові дні. Цілий день 

ми мусили працювати під потоками крижаної води. 

Одяг був постійно мокрим, адже за коротку ніч його 
неможливо було висушити, навіть якщо нам його до

зволяли розвішати біля вогню. А наші ночі зазвичай 

були дуже короткими. Не довші за три-чотири години. 

Більшу їх частину забирав uтях із табору на будівниц

тво і з будівництва до табору, а також постійні пере

клички та перевірки, чи хтось, бува, не втік, що додат

ково забирало в нас години сну. 
Через постійне недосипання ми перебували у ста

ні перманентної тривоги. Ми жили в темряві - день, 

ледве народившись, умирав, бліде сяйво холодного 

сонця з великим зусиллям пробивалося крізь гус

тоту щільного вологого туману. Поволі ми перетво

рювалися на нічних·тваринок-очі відвикали від 

денного світла. 

Неподалік від мене займали нари брати Трауби. 

Походили вони з Варшави, де мали кіностудію «Брати 

Трауб». Один із них відморозив собі пальці, тому по

просив охоронця, щоб дозволив йому розпалити во

гонь. Той погодився. В'язень вийшов і за хвилю приніс 

кілька гілок, після чого розпалив вогонь посеред бара

ка. Для швидшого зігрівання охоронець наказав йому 

бігати навколо вогнища. Раптом почувся постріл, і ми 

повернули голови туди, звідки він пролунав. З дула 

автомата в руках охоронця ще йшов дим. Тіло Трауба 

лежало біля вогнища. 

Цей випадок приголомшив нас, але ніхто не про

мовив ані слова. Навіть брат убитого сидів мовчки на 

своїх нарах, ніби не розумів, що сталось. Решту ночі 

я не міг заплющити очей. Цей злочин не вміщувався 

в голові. Я не міг збагнути, що спонукало вартового 

до такого вчинку. Охоронцями в таборах часто става-
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ли рецидивісти, які, відсидівши термін, добровільно 

погоджувалися на цю робо'JУ. «Хтозна, яка доля чекає 

на всіх нас,-міркував я, лежачи на нарах,-якщо такі 

злочини минають безкарно. Яку вартість має наше 

житгя, якщо воно залежить від забаганки примітив

ного конвоїра». Цієї ночі нам дали вповні відчуги, що 

ми цілком беззахисні перед насильством. 
Спогад про трагедію братів Траубів не тримався 

довго. Дні тяглися, наче rумова маса. Ми засинали без 

надії на кращий ранок, а прокидалися без віри в кра

щий вечір. Стало трохи тепліше, але часто йшов дощ. 

Дощові потоки заливали нам очі, затікали до рота і сті

кали вздовж шиї під одяг. Ми були наповнені водою, як 

хмара, яка ніколи не випаровується. 

Настало літо. Дощі вщухли і прийшла страшна спе

ка. Разом із теплом з'явилося безліч комах, які напада

ли на людей із кровожерливою затятістю. Від них не 

було ані хвилі спочинку. Нам видали спеціальні захис

ні сітки, але кляті мушки пролазили крізь найменшу 

шпаринку і кусали дуже боляче. Навколо кожного з нас 
клубочилась ціла хмара цього паскудства. Коли хтось 

намагався відхилити сітку, щоб витерти піт із обличчя, 

на нього одразу нападала зграя мушви. За якусь мить 

спухало все обличчя. 

Під божевільним сонцем земля вкрилася буйною 

зеленню. Серед молодої рослинності траплялися ве

ликі чорні ягоди і найрізноманітніші види грибів. Літ

ні місяці я пропрацював у лісі. Ніколи доти я не бачив 
настільки гарного лісу, з такими по-королівському 

крислатими деревами, з такою грубою і пухнастою під

стилкою моху. Наша робота полягала у вирубуванні де
рев, які ми потім спалювали. Ми із сумом дивилися на 

це колосальне марнотратство тисячі кубометрів най

кращої деревини, яка щодня йшла за димом. Після нас 
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РозділХVІІ 

за роботу бралися машини, які за допомогою сталевих 

линв витягали пнища. Така робота велася на великих 

лісових територіях. Замість гарних лісів поставали ве

личезні пласкі простори. 

Одного дня мене разом із 18 іншими табірника
ми посадили на вантажівку і завезли до табору на 

п'ятнадцятому кілометрі, неподалік від головного ба

гатолюдну Колими-Магадана. На новому місці я зу

стрів чисельну групу поляків і євреїв. Довідався, що 

Німеччина напала на Совєтський Союз і їхні війська 

опинились на російській території. В'язнів дуже схви

лювала ця новина. Вони пов'язували з нею надію як не 

на поліпшеня своєї долі, то принаймні на якісь зміни 

на краще, бо гірше, ніж було, бути просто не могло. 

Я теж піддався на це коливання настроїв: від надії 

на свободу до чорного розпачу, що все залишиться 

по-старому. Вночі, лежачи на нарах, я міркував про 

свою ситуацію. Підсумування останніх місяців зроди

ло печальні висновки. У підсумку, не було жодного 

дня нормального життя. Спочатку тюрма, потім та

бори, голод, бруд, утеча з Катині, шок, пов'язаний 

із побаченим у Катинському лісі розстрілом. І знову 

тюрма, побиття, голод, сморід, чергове заслання, ета

пи, табори, колючий дріт, невільнича праця ... І за що 
таке покарання? 

Це питання поверталось до мене, хоч я намагався 

його від себе відіrnати. Чим я завинив, який злочин 

учинив, кого скривдив? Перед моїми очима стояли 

схудлі, немов скелети, людські фігури з тюрем і та

борів. У мене було враження, неначе колючий дріт 

вростав мені в горло і вбивався в мозок. Я не міг звіль

нитися від цього кошмарного образу. Під закритими 

повіками я бачив незліченні табори, бараки, rрати, 

автомати й конвої. 
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І лише десь на дні цього страшного коловороту 

сонних галюцинацій тлів маленький rшомінчик на

дії. Я не розумів, що це за надія і звідки вона взялась. 

У проблиску свідомості я намагався її якось окреслити. 

«Совєтська-німецька війна,-пробігало через напівсо

нний мозок,-війна ... » Можливо. Але думки одразу ж 
тьмяніли, розмивались, і повертався кошмар. 

Так минула моя перша ніч у новому таборі під Ма

гаданом. 



Розділ XVIII 

япрацював над розчищенням та вирівнюванням 

території, де мало з'явитися гігантське летови

ще. На його будівництво було залучено тисячі в'язнів. 

Для Совєтського Союзу це був період важкого проти

стояння гітлерівській армії. Однак летовище, яке тут 

поставало, не мало служити війні з нацистами. При

близно за дві з половиною тисячі кілометрів від Аляс

ки ми будували авіаційну базу. 

Тут були нестерпні умови праці й висока смертність. 

Люди вмирали від спеки, комах і хвороб, від голоду 

і втоми. Ми бачили, як щодня зникали наші товариші 

по нещастю, і думали, чия сьогодні черга, кого сьогодні 

забере смерть. Якщо навіть і з'являлась якась надія на 

переміни у долі, мало хто вірив, що йому пощасmть 

ДО ЦЬОГО ДОЖИТИ. 

Проте ця мить настала. До нас дійшла звісrка про 

підписання угоди між польським і совєтським урядом, 

у якій передбачалась амністія для всіх польських гро

мадян. Ми розмовляли про це. Але чи насправді буде 

амністія? І чи звільнять усіх? Ніхто не наважувався по
класти всі свої сподівання на ці шальки, щоб розчару

вання не стало надто болісним. Але ніхто не відмовив 

собі в розкоші культивувати цю надію. 

Одного дня оголосили наші прізвища, нас посади

ли на вантажівки, і ми рушили до Магадана. Везли 
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без супроводу. Це означало, що ми перестали бути 
в'язнями. На передмістях Магадана було розташовано 

пересильний пункт, до якого стікалися люди з різних 

місць заслання. Тут нам наказали виходити. Тривож

ний момент довелося пережити, коли в наших бараках 

з'явились енкаведисти. Вони сфотографували кожного, 

а по завершенні наказали вийти такому собі Харакові 

і на очах у всіх застрелили його. 

Один з енкаведистів пояснив нам, що цей чоло

вік був адвокатом і ватажком української банди та 
намагався вдати поляка, щоб вийти на свободу з ін

шими польськими громадянами. Розповів він також 

і про суть угоди між совєтським і польським урядами. 

Сказав, що ми вільні і що наш обов'язок-боротьба 

проти нацистів. Хто має бажання залишитись на цій 

території, вже як вільний громадянин, може розрахо

вувати на добрі заробітки. 

Потім кожен отримав посвідчення про звільнення 

з місця заслання із власною фотографією. «Удостовере
ние» було підписане начальником далекосхідних табо

рів НКВС Серобкіним. 

Тепер ми дійсно відчули себе вільними людьми. 

Правду кажучи, енкаведисти наказали нам не покида

ти бараків, але радість від раптово отриманої свободи 

не дозволяла всидіти на місці. Ми виповзали групками 

до міста. Магадан нам подобався-можливо, тому, що 

ми були в доброму гуморі, у вухах усе ще лунали сло

ва «ви вільні», а в кишені грів тіло документ на звіль

нення. Ми побачили сучасні багатоповерхівки, а на 

вулицях люди виглядали на заможних. Енкаведисти 

казали правду, що на Колимі можна заробити. Тільки 

навіщо ці гроші, якщо за них можна купити небагато? 

Тільки продуктові магазини були непогано забезпече
ні. Інші ж натомість зяяли порожніми полицями. 
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Розділ ХVІП 

Ми користувалися доступністю харчових продук

тів. Почали отримувати значно кращу їжу-біль

ше хліба й поживніший суп. Раптова зміна долі по

дарувала нам дитячу радість. Однак ми надто добре 

пам'ятали, що з нами сталося, щоб позбутися страхів 

за своє майбутнє. Совєтська справедливість нагадува

ла крихку порцеляну: вона легко б'ється. Ми прагну

ли якнайшвидше покинути Колиму, адже були занад

то близько до таборів, щоб їхня понура тінь не падала 
на наші думки. 

Перший день свободи я відзначив шампанським. 

Здружився з одним польським сержантом-Шульцом: 

це був приємний і щирий хлопець. Гуляючи з ним 

уздовж міського скверу, ми завели розмову зі старшим 

чоловіком. Він дивувався, що двоє молодих людей кру

тяться містами замість того, щоби працювати. Коли ми 

пояснили йому, що ми-табірники, яких звільнено 

на підставі спеціально листа НКВС, він здивувався ще 

більше, бо досі не чув, що таким шляхом можна було 

покинути табір. 

Він розповів нам історію свого життя: був охоронцем 

царського двору. Революція не лише відібрала в нього 

роботу, а й покарала його, засудивши на 15 років за
слання. Свій вирок він уже давно відсидів, вийшов на 

свободу і перекваліфікувався на шевця. Тепер він пра

цює і добре заробляє, і нічого йому не бракує: він п'є 

і живе всмак. Тож аби відзначити наше звільнення, він 

запросив нас у буфет на шампанське. 

Хто з нас міг собі це уявити! Шампанське після та

бірного супу! Така кардинальна зміна протягом кіль

кох годин! Наприкінці старигань витяг із кишені гроші 

й дав нам по 500 рублів. Він узагалі не хотів слухати 
наших протестів. «Для мене ця сума нічого не означає, 

а вам може знадобитись»,-коротко пояснив він. 
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Прощаючись із нами, він показав пальцем на гарні 

й акуратні міські будинки. «Погляньте на ці будинки, 

на ці вулиці,-сказав він.-Що ви бачите? Будинки, 

вулиці, дороги. Але під кожним каменем, під кожною 

цеглиною туг-розчавлений людський мозок, тисячі 

й тисячі жертв. Тут цеглини зв'язані не будівельним 

розчином, а людською кров'ю, туr вулиці мощені люд

ськими кістками. Куди не повернешся, всюди побачиш 

велике кладовище». 

Він розмовляв із нами відверто, але попередив, щоб 
ми уникали зайвих розмов, бо, крім таборів, туr є ще 

й тюрми. А тюрем на Колимі слід стерегтися більше, 

ніж смерті. . 
Наше перебування в Магадані тривало кілька днів. 

Нас знову повантажили на корабель. Щоправда, цьо

го разу усе було зовсім по-іншому, ніж коли везли до 

таборів. 



Розділ ХІХ 

за іронією долі я rmив тим самим кораблем, що 

привіз'мене на Колиму. Це була <(,Цжурма», але зо

всім інша: палуба вичищена, встановлено чисті нари. 

Кожному видали ватяну ковдру. Тоді сюди запхали 

близько дев'яти тисяч людей. Тепер нас було не більш 
ніж 900 осіб. Майже комфорт. Хліба мали вдосталь 
і могли їсти його досхочу. І-що найважливіше-нам 

не обмежували свободу пересування. Ми не мусили 
постійно сидіти у трюмі. 

Море, яке по дорозі на каторгу так сильно давало

ся нам взнаки, цього разу показало свою надзвичайну 

красу. Ми могли захоrmюватись панорамою безмежних 

водних просrорів, їхньою м'якою блакиттю: спостері

гали за бурлінням хвиль, які котили на гривах корону 

білої піни, милувалися великими й незнаними риба

ми, що випірнали з глибин, або морськими птахами, 

які ширяли низько над хвилями. 

Ми могли робити те, що нам подобається. Нам до

зволялося розмовляти з моряками, вони ж охоче роз

повідали про себе і так само охоче слухали наші зві

ряння про «панську» Польщу. Тільки вже цього разу 

ми не були занадто красномовними. Розум наказував 

зберігати обережність. Ми не хотіли провокувати долю 

і боялися втратити щойно здобуту свободу. 
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Шлях назад виявився набагато коротшим. Ми плив

ли лише 19 днів, оскільки корабель замість Находки 
пішов до Владивостока. У порту нашого прибуггя че

кало двоє енкаведистів, які перебрали над нами опіку. 

Нас вишикували в солдатські колони і повели в на

прямку міста. 

Дивлячись на совєтських офіцерів, я подумав, що, 

скільки б ми тут не були, їхньої «опіки» уникнути не 

вдасться. Але одразу прийшла думка, що це, можливо, 

й краще, бо поки вони виконують наказ випроваджен

ня нас на свободу, ніхто цього наказу змінИІИ не в змо

зі, оскільки в цій державі немає влади, вищої за НКВС. 

На жаль, присутність цих людей підказувала нам, що 

ми все ще знаходились у радіусі її дії. 

Владивосток справив на мене гнітюче враження. 

Крім кількох великих будівель, у яких було розташо

вано державні заклади, і кількох багатоповерхівок для 

чиновників, там були лише старі, занедбані будинки. 

Майже по всьому місту лежали дерев'яні хідники, що, 

судячи з дір і прогнилості, походили ще з дореволю

ційних часів. Я помітив багато крамниць із порожніми 

ятками. На вітринах замість товарів було виставлено 

картонні бутафорії продуктів. Натомість природа нада

вала місту краси: розташування серед ланцюга узгір'їв 

і звивисті вулиці, що лагідно здіймались угору і відби

валися в океанських водах. 

Нас завели до тимчасового перехідного табору й по

інформували, що вранці наступного дня ми поїдемо до 

Москви транссибірським потягом. Кожен отримав по 

750 рублів і квиток до Омська. Вечір ми провели в міс
ті. Всюди перед магазинами стояли довгі черги-по 

хліб, оселедці, масло чи газети. Почувши, що ми в'язні, 

звільнені з таборів, люди, які стояли в чергах, пропус

кали нас до прилавків першими. У деяких магазинах 
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нам продавали більше, ніж місцевим. Так, замісrь 100 
грамів масла я отримав аж 250. 

До того ж, я переконався, що табірник не асоцію

ється в людей зі злочинцем. Перебування в таборі не 

вважалося принизливим і не було причиною для со

рому. Навпаки, своєрідно вивищувало людину. У барі 

«Золотой poz» ми випили з Шульцом кілька кухлів 
пива-перші за такий довий час. Щоправда, ціни туг 

були аж надто кусючі, і точно не кожен міг собі до

зволити таку розкіш. Дехто з наших провів цей вечір 

у нічному закладі. Гуляли до самого ранку і спустили 

всі гроші. На світанку енкаведисти привели їх, добря

че п'яних, на збірний пункт. 

Близько дев'ятої всі ми були в потязі. Поверталися 

тим самим ІШІЯХОМ, яким нас сюди привезли. Ми по

кинули закутаний у ранковий туман Владивосток, по

тім проминули Комсомольськ і Хабаровськ. У пам'яті 

ожили спогади минулої подорожі: тюремні вагони, 

зогнилі нари, на яких ми лежали в тісняві, солдати, 

що охороняли нас. Найкращим способом утечі від 

цих спогадів були відвідини вагона-ресторану, де за 

дев'ять рублів подавали справжній обід, що складався 

з масного капусняка, добре приготовленого м'яса та 

пляшки горілки. Дехто впродовж кількох днів пропив 

залишки грошей, які ще не витратив у Владивостоку. 

Ми сиділи за столиками, накритими чистими бі

лими скатертинами, нам подали ложки і виделки 

та обслуговували, наче клієнтів у ресторані. У зви

чайних умовах не було б у цьому нічого особливого. 

Але для нас, учорашніх в'язнів табору, це мало вимір 

повернення до людяності, до світу людських цінно

стей. Ми знову відчули себе людьми. Не лише в очах 

інших, а також у власних очах. Нам необхідна була 

ця переоцінка. 
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Потяг зупинявся на кожній станції. Зазвичай сто

янка тривала 15 хвилин. Ми мали час, щоб вийти 
з вагона, поrуляти по вокзалу й навіть зазирнуги до 

вокзальних буфетів. Деякі з цих будинків імпонували 

розмірами й архітеюурою, але, попри це справляли на 

мене печальне враження. В атмосфері сибірських вок

залів було щось від казарменої дисципліни. Здавалося, 

ніби якась невидима рука залізним стисканням при

тлумлює природні ознаки життя. 



Розділ ХХ 

ми вже проїхали «єврейську» станцію Біракан і зу

пинились у Біробіджані. Думка про те, що я можу 

ступити ногою на територію «єврейської республіки», 

дуже мене розхвилювала. Зі старих часів залишився 

сентимент до цього міражу єврейської держави, яка 

мала бути «національною за формою і соціалістичною 

за змістом». 

Місяці, проведені в невільничих таборах, як і боліс

не зіткнення з совєтською дійсністю, не повинні були 

залишити в мені жодних ілюзій щодо характеру цього 

утворення. Однак я був збуджений і просто знемагав 

від бажання побачити те, що було мрією тисяч єврей

ських робітників і ремісників у всьому світі. Тому коли 

потяг зупинився на станції, ми з Шульцом вискочили 

на перон. Однак, не встигли ми пройти трохи в на

прямку вокзалу, як раптово наш потяг рушив, залиша

ючи нас у тій «країні мрій». 

Нас охопив невимовний жах. Ми терміново по

бігли повідомити про свій випадок до начальника 

станції. Нас заспокоїла новина про те, що кожні 24 го
дини сюдою проїжджає потяг до Омська, яким ми 

можемо звідси виїхати. А якщо ми дуже поспішаємо, 

то можемо скористатися з пасажирського потяга, що 

прямує до Іркутська, там, своєю чергою, пересісти на 
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потяг до Новосибірська, а в Новосибірську зловити 

потяг до Омська. 

Ми вирішили, що варто скористатися цією порадою. 

Шість годин, що залишались до відправлення пасажир

ського потяга, я вирішив використати на відвідини сто

лиці «єврейської республіки». Я запитав у начальника 

станції, де я міг би знайти євреїв. Він усміхнувся на це 

й відповів, що ходити за ними далеко не треба, бо саме 

він і є євреєм. Якусь мить він придивлявся до нас, а по

тім із блиском в очах звернувся до нас: «Ви теж євреі7» 

Я розповів, звідки й куди ми їдемо, хто я і хто мій 

товариш. Крига швидко скресла. Моя щирість викли

кала в ньому довіру. Він заговорив із нами відверто. 

«Євреї знаходяться в усій автономній області,-розпо

вів він,-але малоймовірно, щоб ви хотіли з ними зу

стрітись, оскільки найчастіше їх можна побачити в ту

тешніх таборах. Звісно, не лише вони там перебувають. 

Набагато більше росіян. Дивлячись із цієї перспекти
ви, це радше, «російська республіка», ніж «єврейська». 

Слова начальника станції цілковито відбили нам ба

жання на візит до міста. тим паче, коли ми почули, що 

недалеко пролягає маньчжурський кордон і краще не 

потрапляти на цю територію. 

Ми усвідомили слушність його слів, коли поверну

лись на вокзал. Майже кожні п'ять хвилин змушені 

показувати документи черговому патрулеві, ми по

всякчас перебували під обстрілом неприязних і підо

зріливих очей. Кожна хвилина очікування потяга була 

як вічність. 

Ми нервово тинялися приміщеннями вокзалу в по

шуках місця, де б нам вдалося спокійно перечекати 

години, що відділяють нас від від'їзду. Несподівано на

штовхнулись на начальника станції. Спитали його про 

точний час прибуггя потяга, потім розмова перейшла на 
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інші справи. Начальник виявився інтелігенпшм чоло

віком, що вмів сказати багато, вживаючи мінімум слів. 

Він був членом партії, і пар1ія призначила його на цю 

посаду. Після двох років і великих старань йому дозво

лили привезти сюди дружину і двох дітей. Ця робота не 

надто приємна, але дозволяє йому якось вижити. Про

дукти, а особливо м'ясо, він купує у вагонах-ресторанах 

потягів, що прибувають на станцію. Двоє дорослих си

нів навчаються в Лєнінrраді і звідти висилають батькам 

продуктові посилки. Сам він походить з Одеси й дуже су

мує за цим прекрасним містом на березі Чорного моря. 

Деталі свого життя він розповідав не прямо, а в за

вуальованій формі. Їх треба було виловлювати з вати 
байдужих і неважливих справ. Цей спосіб ведення роз

мови зрозумілий дЛЯ тих, хто провів якийсь час у Росії. 

Потім ми довідалися, що в перший період існування 

Єврейської автономної області життя 1УГ було нестерп

но важким: картопля дощенту вимерзала на палях, 

люди вмирали з голоду. З плином часу ситуація покра

щилася, побудували великі теплиці, завдяки яким було 

налагоджено доставку головних харчів. 

Я намагався вивідати, чи можна дістатися звідси до 

Маньчжурії. Фразу на цю тему я сформулював таким 

чином, щоб вона не виглядала як запитання. Наш спів

розмовник зрозумів мої наміри. Тихим, приглушеним 

голосом розповів, що потойбіч кордону, в Харбіні, меш

кають його родичі й він охоче їх би побачив, якби тра

пилась така можливість. Але перетин кордону-спра

ва малоймовірна. Прикордонна смуга починається за 

15 кілометрів від лінії кордону, а невповноваженим 
особам перебувати там заборонено. 

Ми дуже сердечно попрощались і знову почали 

кружляти вокзалом у пошуках спокійного місця. 

І знову в нас перевіряли документи, знову стежили 
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за нами недовірливі очі. Чим довше це тривало, тим 

більше я картав себе, що вирішив вийти з потяга. 
Чи міг я тут очікувати чогось іншого, ніж те, що по

чув від начальника станції? 

Це страшне місце я покинув із полегшенням. 



Розділ ХХІ 

потяг зупинявся на кожній сrанції. Тепер ми їхали 

вздовж Байкалу. На шляху до табору ми не могли 

милуватися красою цього озера, що нагадувало своїми 

розмірами море. Не маючи нічого кращого до роботи, 

ми лічили тунелі, крізь які проїжджали. Наличили 

їх 48. Навіть під землею до нас долинав безнасrанний 
плюскіт води. В темряві тунелів плюскіт цей звучав 

для мене прекрасно і водночас тривожно. Чудовий був 

в'їзд і виїзд із гірського нутра, зміна світла й кольору: 

від цілковитої темряви в тунелях до барвистої панора

ми озера та навколишнього пейзажу. 

Із вікон вагона ми помітили, що де-не-де із землі 

сrирчать металеві труби, з яких виходить дим. Ми не 
знали, що це може бути, і дійшли висновку, що це, 

можливо, викопані в землі будинки, в яких мешкають 

місцеві люди. Незабаром я мав змогу оглянути таку 

«землянку». Якби я цього не побачив, то ніколи б не 

повірив у існування чогось подібного. 

На одній станції наш потяг зробив півгодинну сто

янку. Ми вийшли на вокзал і зустріли там пасажира 

з нашого вагона. Він повертався з купою яєць, які ку

пив в одній землянці. Ми рушили до вказаного місця. 

Всередину треба було спускатися східцями. Двері були 

зроблені з картону. У приміщенні ми побачили залізну 
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пічку і складені нари. Посередині стояв стіл-широка 

дошка, сперта на двох стовпцях, і так само зроблені 

лавки. На підлозі, наче звірята, повзали четверо ма

леньких діточок. 

Там було холодно: чувся задушливий сморід rnи

лизни. Мешканці землянки були одяrnені у ватяні фу

файки й різноманітне лахміття. Темрява й наскрізна 

волога мало не збили мене з ніг. Не про таких жителів 

совєтської Росії розповідали мені друзі-комунісrи! Яєць 

ми не купили. Попередній клієнт забрав усі. 

Прибувши до Іркутська, ми вирішили, що немає 

сенсу волочитись далі пасажирським поїздом. До від

правлення швидкого потяга було кілька годин, які ми 

спланували використати на відвідини міста. З першого 

погляду Іркутськ видався нам великим. Але це вражен

ня розвіялося після виходу з вокзалу. Ми йшли вулич

ками, забудованими двоповерховими спорудами, біля 

кожної з яких-викопана криниця. Тротуари були ви

кладені дерев'яними дошками. Здавалося, що ми по

трапили до неприродно розрослого села. 

Тільки одне свідчило про те, що ми перебуває

мо у великому скупченні людей,-довгі черги перед 

магазинами. Від будинків і вікон віяло таким сумом 

і безнадією, що нам чимдуж закортіло повернугися на 

вокзал, який на тлі злиденного міста виглядав цілком 

по-сучасному. 

У вокзальному буфеті ми з'їли поживний обід 

із м'ясом. У військового коменданта, який сприйняв 

документи звільнення з табору із належною повагою, 

запаслися кількома буханками хліба. Штемпель «По

лучено», поставлений ним на наших паперах, сержант 

Шульц уміло витравив за допомогою хлібного м'якушу, 

виходячи зі слушної думки, що наступними днями нам 

теж щось треба буде їсти. 

130 



Розділ ХХІІ 

На іркуrському вокзалі ми вперше побачили безпо

середні наслідки війни. У великому мурованому бараку 

лежали на своїх багажах евакуйовані з Києва, Харкова, 

Одеси й інших місr. Дивлячись на цих безпритульних 

людей, я відчув на собі подих закривавленого світу. 

Ці десятки вирваних із рідних місць, осамотілих і за

rублених родин уже надто довго чекали, що їм виділять 

якийсь дах над головою. 

Схудлі, зморені біженці на сибірському вокзалі на

гадали мені про Вєжбнік. Що там діється? Чому мене 

немає серед моїх близьких? Що я роблю тут, на чужо

му вокзалі, один, як перст? Навіщо я прийшов на цю 

землю, із якою мене нічого не ріднить? 

Серце боляче сrислося. У думках я блискавично по

долав тисячі кілометрів, які ві;щіляли мене від мого 

містечка. Я був на знайомих вуличках, серед знаних 

мені будинків, бачив обличчя близьких і знайомих. 

Мені не хотілося повертатися у реальність. Шульц ди

вився на мене і мовчав. Чи здогадувався він, де я тепер? 

А може, він теж думав про своїх найближчих людей? 

Однак реальність нагадала про себе. Спочатку ми 

почули далекий свист, потім долинуло rуркотіння важ

кого локомотива, і за якийсь час на станцію прибув 

швидкий потяг до Омська. Замість радості нас охопив 

страх, коли ми помітили, що вагони буквально забиті 

людьми. Кожне вільне місце було зайняте. Люди сrоя

ли в коридорах, туалетах, тамбурах і навіть у міжвагон

ному просторі й на східцях. 

Попри все це, нам якось удалося влізти до одного 

з вагонів. Окрім натовпу пасажирів, вхід до кожного 

з них охороняв провідник. Ми крикнули, що ми мо

білізовані солдати польської армії, і це несподівано 

спрацювало. То була винятково виснажлива подо

рож. 24 години їзди до Красноярська. Потім ще 24 го-
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дини-до Новосибірська. Наступну добу поглинула 

дорога до Омська. Кожна хвилина цього шляху здава

лася нам вічністю. Але ми дісталися пункту першого 

етапу нашої подорожі. 

Омський вокзал був переповнений біженцями 

з територій, окупованих німецькою армією. тисячі 

людей кочували, чекаючи вирішення своїх проблем. 

Вони rісно лежали на своїх постелях і вузлах-решт

ках порятованого майна. Сам Омськ виявився гарним 

містом і, як мені здалося, сучасним. На головних ву

лицях височіли солідні будинки. Видно було також 

комини багатьох фабрик. 

В Омську, подібно до інших совєтських міст, сучас

ність закінчувалася на центральних вулицях. Досить 

було відійти трохи до бічних вулиць, як зникали всі 

чари «соціалістичного будівництва». На цих вуличках, 

заселених російськими людьми, будинки були вбогі, 

брудні, задимлені, у них пахло злиднями та гнилизною. 

Ми зголосилися до воєнкома міста. Показали йому 

документи і повідомили, що хочемо вступ~пи до поль

ської армії. Комендант був здивований. Він крутив у ру

ках наші папери, придивлявся до штемпелів, після чого 

повідомив, що нічого не знає про польську армію, і вза

галі, справа звільнення польських громадян із таборів 
йому невідома. Він радив податися на роботу в колгосп. 
Вручив нам листа, який мав служити направленням 

до колгоспу «Чапаев». Він обіцяв, що коли почнеться 

формування польської армії, нас буде неодмінно поін

формовано. 

Колгосп був розташований за п'ять кілометрів від 

міста. Частину шляху ми подолали переповненим 

трамваєм. Я усвідомлював, що чим довше я перебу
ватиму в цій країні, тим часrіше буду змушений ми

ритися з численними складнощами щоденного жит-
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тя, такими, як кількагодинне чекання в чергах перед 

магазином або поїздки в натовпі та з незручностями. 

Через годину нам пощастило зайняти ... висяче місце. 
На східцях трамваю. 

Подорож урізноманітнювали добре відомі об'єкти: 

вежі з озброєними солдатами. Наш каторжний досвід 

навчив нас безпомильно розрізняти ці об'єкти, що 

становили невід'дільну частину табірного життя. Кол

госпу ми дісталися пізньої ночі. Нам якимось чином 

вдалося знайти голову, який мешкав у двоповерховому 

цегляному будинку. Він також покрутив у руках наші 

«бумаги» та врешті привів нас до стайні й повідомив, 

що ми спатимемо 'ІУ'Г, на сіні. 

Ніч була холодною. Ми тремтіли від холоду. Запорпу
вання в сіно не дуже допомагало. Вранці галова колгос

пу приніс трохи картоплі і трохи молока. «Хліб,-по

відомив він,-лшіJ:е для армії». Він також пояснив, що 

до наших обов'язків належатиме дотримання чистоти 

у стайні, годування коней і звезення буряків з поля. 

Ми попросили, щоб переселив нас до якогось будин

ку, бо нам холодно. Він відповів, що якщо нам погано 

в стайні, ми можемо спати у хліву, з коровами. 

У колгоспі більше ніж у місті, було видно, що триває 

війна. Майже всі чоловіки пішли на фронт. Залиши

лися тільки жінки, діти та старі. Ближчих контактів 

із колгоспниками ми не налагоджували, оскільки ро

бота в стайні і на полі займала весь час від світанку до 

ночі. І без того голова безперестанку нас сварив, нази

ваючи дармоїдами. Наші обов'язки надто втомлювали 

нас, а харчі були мізерними. Ночівлі в холодній стайні 

забирали бажання жити. 

Мій товариш знайшов вихід із ситуації: знайшов 

селянку, чоловік якої був в армії, і перейшов до неї. 

Селянка мала двійко дітей і не могла впоратися з кіль-
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кістю роботи в колгоспі. Крім того, їй подобався поль
ський «беженец» із великосвітськими манерами, чим 
вирізнявся на тлі простих «мужиків». Вона вбрала його 

в одяг та білизну чоловіка і дбала про його шлунок. 

Шульц радив мені зробити так само. Самотніх жінок 
було достатньо. 

Через три тижні я попросив у голови колгоспу, щоб 

дозволив мені покинути колгосп, оскільки я не спро

можний витримати холоду, що панує у стайні. Він від

мовив, пообіцявши, що якщо до складу прийде теплий 

одяг, я його отримаю. Але я не мав бажання чекати. 

Життя навчило мене, що власна завбачливість значно 

дієвіша за паперові обіцянки. Я зібрався й тихцем ру

шив на вокзал. 

На вокзалі було багато біженців із територій, оку

пованих гітлерівською армією. Вісті, що приходили 

звідти, не дуже втішали. Серед єврейських біженців 

настрої були особливо мінорними. Розповідали, що 

німці стоять під Москвою і що бомбардували Саратов. 

Із тривогою згадували, що наближення нацистів ви

кликало в багатьох росіян антиєврейські настрої, досі 

приглушені зі страху перед НКВС. 

Росіяни вважали, що гітлерівці не окупують, а «ви

зволяють» нові території. Євреїв сварили та проклина

ли, бо це дозволялось, за це совєтська влада не карала. 

Але поки вона була, її боялись. Їхня злоба стосовно 
євреїв перетворилася на своєрідний замінник вира

ження ненависті до совєтської системи, до НКВС і со

вєтської влади. 

Мені вдалося втрапити на потяг, що прямував до 

Челябінська. Він був переповнений, тож справа була 

непроста. Більшість пасажирів становили поляки 

й польські євреї, що поверталися із заслання, з тюрем, 

з «поселень». Мабуть, уперше в історії совєтської Росії 
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настільки велика кількість людей отримала свободу. 
На кожній станції з'являлися сотні щасливців, яким 

угода між Сікорським і Сталіним дозволила скориста

тися з неочікуваної амністії. 

Я звернув увагу, що на станції багато інвалідів. Росій

ські лікарні не мали ні часу, ані місця займатися жерт

вами війни. Після ампутації кінцівок тих чоловіків ви

писували додому. Вони блукали по перонах без милиць 

і без засобів до існування, жебраючи в подорожніх. 

Від якогось чоловіка в Челябінську я почув, що в Бу

зулуку формується польська армія. Довідавшись, де 

розташоване це місто, я сів на потяг, що їхав у напрям

ку Куйбишева. Багато людей подалось у той бік, тому 

мій поїзд теж був переповнений. 
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ця новина виявилась тільки частково правдивою. 

Звісно, тут збиралися формувати армію, однак 

невідомо коли. Люди, що приїхали до Бузулука, опи

нились у надзвичайно важкій ситуації. Сотнями вони 

вмирали від голоду, холоду і втоми. Побутові умови 1yr 

у певному сенсі біли гіршими, ніж у таборах. Ми зовсім 

не отримували їжі. 

Щодня на приміський цвинтар вивозили померлих. 

Ховали їх швидко, без особливих похоронних церемо
ній. Протягом кількох днів з'явилися сотні могил. І кін

ця-краю цьому не було. Епідемія тифу поширилася як 

вогонь серед брудних і промерзлих людських лежбищ. 

Нарешті приїхав ешелон із військовим одягом. 

Ми вже отримали якийсь захист від пронизливого хо

лоду. Це був перший сигнал, що про нас не забули, що 
польська армія насправді стає фактом. 

І незабаром наступний знак. До табору прибули 
медики, а потім-що в наших умовах було особливо 

важливим-з'явилася кухня. Тоді почала діяти призов

на комісія. 

Уже в перший день її роботи почулися голоси, що 

вона відкидає єврейських кандидатів у солдати. Спо

чатку я не зауважив цього. Я не міг повірити, що 1yr, 

на далекій російській землі, польські офіцери захочуть 
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викликати дух довоєнного антисемітизму, дискримі

нуючи євреїв, багато з яких нещодавно перебували 

з ними у тюрмах і таборах. 

На жаль, це була правда. Коли прийпта моя черга, 

я постав перед комісією із групою поляків. Усі вони 

були страшенно схудлі й нещасні. Їхні тіла спухли 
і вкрилися ранами. Порівняно з ними я був утіленням 

здоров'я-не так змучений голодом, як просто осла

бленим. Однак за рішенням комісії їх усіх записали до 
війська, відкинули лише мою кандидатуру, визнавши 

мене непридатним до військової служби. 

Я був обурений цією очевидною нечесністю. Запи
тав у голови комісії, майора, чому він мене дисквалі

фікував, якщо водночас наважився взяти до війська 

старших за мене і важко хворих. Він відповів мені 

бундючно й нахабно: «Це польська армія, а не єврей

ська». Мої руки затремтіли від нервів. Я йому цього не 

подарував, вибухнув скандал. Але ніхто мене не чіпав. 

Перед виходом я сказав майорові, що одного прекрас

ного дня ми знову зустрінемось і я йому пригадаю все, 

що тут трапилось. 

Утиски євреїв польською військовою владою, яка 

отримувала в цьому підтримку від НКВС, із кожним 

днем посилювались. Навіть мобілізовані єврейські сол

дати, що мали за спиною вересневу кампанію, були ви

знані призовними комісіями непридатними до служ

би. Те, чого не можна було отримати чесно, вдавалося 

за допомогою хабарів. Десятки людей саме таким чи

ном увійпти до складу різних військових формувань. 

Від доброї волі військової влади часто-густо залежа

ло отримання штампа на документі, що підтверджував 

польське громадянство. Тисячам євреїв, які походи

ли з території Польщі, що опинилася під совєтською 

окупацією, не хотіли давати такого підтвердження. 
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Найочевидніше, в такий спосіб намагалися позбугись 

майбутніх мешканців Польщі єврейського походжен

ня, навіть ціною визнання совєтської окупації на поль

ській території. 

Однак такі «патріоти» ставали вельми гнучкими, 

коли отримували в руки шелесткий арrумент. За гроші 

можна було отримати всі потрібні посвідчення й до

кументи. Ця практика провадилася цілком відкрито, 

на очах НКВС, який вдавав, що не помічає становища 

польських євреїв. 

Через кілька днів після рішення медичної комісії 

я зажадав повернення посвідчення про звільнення 

з Колими. Мені було відмовлено з якимось брехли

вим обrрунтуванням. Замість цього мені запропону

вали посвідчення, що мене тимчасово звільнили з та

бору. Підступність її здавалася просто неймовірною. 

Писульку, яку мені вручили, я кинув просто в облич

чя комісії і зажадав негайної видачі справжнього до

кумента. Мені не було чого втрачати. Цього разу йшла 

гра на моє життя. Я сказав комісії, що знаю про тор

гівлю посвідченнями. 

Ефект був блискавичний. Одразу ж знайшовся мій 

документ, виданий совєтською владою. До того ж, 

я отримав залізничний квиток до Ташкента. Ці квит

ки вручали охоче. Що менше євреїв лишалося в таборі, 
то краще. Було невигідно тримати стільки польських 

громадян, яким без обrрунтування відмовили в мож

ливості служби в польській армії. 

Я довідався, що неподалік Бузулука, в Татищеві, роз

міщено інший мобілізаційний пункт, у якому комісія 

так відверто не проявляє антиєврейських настроїв. 

Бузулуцький досвід не дуже підкріплював віру в це, од

нак я подУМав, що коли навіть ця новина виявиться 

неправдивою, я не багато втрачу, подавшись 'І)'ДИ. 
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Вербувальний пункт розташувався у лісі, де було 
розставлено тимчасові військові намети. Лежали ви

сокі снігові замети, і я насилу дістався табору, загруза

ючи по коліна. Жодної під'їзної дороги я не помітив. 

Те, що я побачив, сповнило мене радістю й надією. Всі 

козиряли в солдатських мундирах. А з-поміж них єв

реї. Тому тут, звісно, приймають і євреїв! 

Моя радість тривала недовго. Саме тоді, коли 

я з'явився в таборі, до вербувальної комісія дійІШІа 

інструкція польської військової влади, що вимагала 

майже цілковитої заборони вербування євреїв. Керів
ництво табору зробило помилку й мусило її виправ

ляти. І вчинили це у спосіб, найпростіший з усіх мож

ливих: євреїв викреслили зі складу армії та наказали 

їм повернути видані мундири. 

Несподівана зміна долі поставила цих нещасних 

людей у вельми складне становище. Той, хто зберіг 

табірний одяг, мав знову одягти тюремне дрантя. 

Гірше було з тими, хто того дрантя позбувся. Але най

важливіше -служба давала чуття безпеки та життє

вої стабільності. Натомість тепер вони знову ставали 

блукальцями-без дому і впевненості в завтрашньо

му дні. Поставало питання: де шукати підтримки 

й спокою після табірного досвіду? Як вижити в со

вєтській дійсності? 

Ширилися чутки (не без очевидного наміру) про 

формування відділів польської армії в Ташкенті. І що 

там, у цьому віддаленому місrі Середньої Азії, не дис

кримінують євреїв, сприймають їх як повноправних 

громадян Польщі. Ташкент знаходився страшенно да

леко, однак яке це мало значення в нашому станови

щі? Хай уже буде Ташкент! А крім того, там сонячно, 

тепло і хлібно. А нам уже відверто набридли сніг і хо

лод. Я швидко зважився. 
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Незабаром опинився в поїзді, що прямував до Таш
кента. Я пишу ці слова легко, а на практиці усе те вияви

лося пекельно важким. Я залишу уяві читача картину 

змагання за місце в переповненому потязі, вже не кажу

чи про умови подорожування. Люди їхали на східцях ва

гонів, займали переходи між вагонами, залазили на дах. 

Дорога вела через похмурі степи, пустелі, вкриті піс

ком і дикими скелями, що виглядали дуже загрозли

во. На гігантських просторах не спостерігалося й най

меншого сліду життя. Ані будинків, ані зораних пмів. 

А коли вже траплялась на очі якась халупа, то вона на

гадувала більше примітивну буду, ніж людську оселю. 

Щогодини теплішало. Ми залишили за спиною за

сніжені поля і в'їжджали в нову кліматичну зону. Мо

мент переходу одного клімату в інший відчувався чітко. 

Потяг зупинявся на станціях із дивними за звучанням 

назвами. Я придивлявся до мешканців цієї землі-ка

захів, одяrнупІХ у довгі ватяні халати, перев'язані по

ясами з тканини. Здавалося, ніби їхній одяг угеплений. 

Убрання доповнювала хутряна шапка, подібна до тієї, 

яку мали рабини. 

Поведінка місцевих жителів здалася мені такою 

ж дивною, як і одяг. На кожній станції вони обліп
лювали вагони, пропонуючи пасажирам купити 

«лепёшки»-вид печених млинців, що замінюють там 

хліб. Я помітив, що казахські жінки одягнуті ошатніше 

за чоловіків. Вони носили різнобарвні сукні, а вмосся 

заплітали у безліч довгих, тонких кучериків. Обличчя 
їхні затулялися, як і в давнину. Російська ревмюція 

небагато змінила у звичаях цього народу. 

У потязі я зазнайомився з одним чмовіком зі Льво

ва-Хаїмом Константиновським. Він евакуювався на 

схід сам, а дружину залишив у Саратові. Невисокий, 

чорновмосий, уваrу привертали його очі-сині й дуже 
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пронизливі. Цей чоловік справляв якесь дивне і непри

ємне враження, природу якого було важко визначити. 

Усе в ньому викликало відразу-погляд, фіrура, спосіб 

пересування і навіть тембр голосу. 

Він причепився до мене, наче п'явка. Дурним не був, 

це очевидно. Можна сказа1И навіть, що мав жвавий ро

зум, хоч і якийсь ан1Ипа1ИЧний. Він заходився намов

ЛЯ1И мене залиши1Ися з ним. Не бідний, але дітей не 

було, а його дружина мала зустрі1И мене з відкрИ1Ими 

обіймами і прийня1И, як близьку людину. Особливе 
зацікавлення моєю особою, як я міг подума1И, було 

зумовлене 1ИМ, що він перейнявся моєю трагічною до

лею. Сказав, що вже досить я у своєму житгі настраж

дався, і відтепер він опікува1Иметься мною, оскільки 

я ще людина молода й недосвідчена: ми разом доживе

мо до кінця війни. 

Він поцілив у вразливе місце, його слова пом'якшили 

моє серце. Я подумав, що не варто оцінюва1И людину 

за виглядом,. відштовхуючи через відразливу зовніш

нісrь чи дивний погляд і поведінку. Те, що він говорив, 

суперечило його зовнішнім рисам. З мого боку потріб

но було тільки доброї волі. Відколи я покинув рідний 

дім, ніхто зі мною так не розмовляв. Брутальність енка

ведистів змусила забJ1И, що людина з людиною може 

рОЗМОВЛЯ1И ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ. 

У мені поволі танув шар недовіри. Я придивився до 

свого знайомого. Він був елегантно одягнений-і не 

лише за совєтськими стандартами. Одяг мав чистий, 

обличчя-добре виголене і спокійне. В очах не було 
помітно злиденності й страху за завтрашній день, як 

у 1ИСЯЧ біженців, що їздили по Росії. 

Долаючи в собі відразу й опір, я намагався відки

НJ1И перше неприємне враження від того знайомства 

з Констан1Иновським. На станції Арис у Туркестані по-
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тяг зробив дводенну стоянку, тож ми разом рушили до 

міста. Зрозуміло, що нас-зголоднілих після багатоден

ної подорожі-цікавив передусім базар. 

Очі в мене округлилися від здивування, і я почав 

ковтати слину. Уперше за два роки я побачив виноград! 

Справжній соковитий виноград! Я купив кілька грон 

цих смачних фруктів і поїдав їх, заплющуючи очі від 

насолоди. Такого прекрасного відчуття я не переживав 

уже давно. 

Щоправда, тут надовго заплющувати очі не можна. 

Навпаки, слід було уважно спостерігати за тим, що ді

ялося навколо. По базару крутилися десятки злодюжок. 

Їх називали «шпаною». Ті семи-, восьмирічні казахські 
діти виглядали як бездомні голодранці й крали все, що 

тільки можна було вкрасти. Щомиті на базарі чувся 

крик нового обікраденого, який намагався наздогнати 

неповнолітніх грабіжників. Прикро було дивитися на 

жертв злодіїв, хоча збоку це виглядало просто кумедно. 

Зрештою, то були не єдині злодії на цьому базарі. 

Одного разу я побачив, як офіцер Червоної Армії вкрав 

залишену на мить без уваги валізу. Спочатку він накрив 

її мішком, а потім схопив і почав віддалятись. Я хотів 

крикнути, але Константиновський схопив мене за руку 

і переконав мене не здіймати галасу. «Цей офіцер,-ска

зав він,-хитрий тип, а його крадійська техніка просто 

чудова». Він наказав мені запам'ятати це і взяти з нього 

приклад, бо після приїзду його дружини ми теж будемо 
користуватися цією технікою. Усе це проказувалося ні

бито жартівливо, але мене знову опосіли сумніви щодо 

цього дивного чоловіка і мого зв'язку з ним. 

Через кілька днів і справді приїхала дружина Кон

стантиновського. Справжня бій-баба-вона чудово 
розбиралася з пакунками й валізами. У совєтській дій
сності вона почувалася наче риба у воді. На відміну від 
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багатьох людей, що гинули під тягарем проблем і не
щасть, вона завжди вміла залишатися на висоті й по

вертати на свою користь обставини, в яких жило со

вєтське суспільство. 

Ми вивантажили її багаж у невеличкому садочку 

біля станції. Навколо нас кипіло життя великого заліз
ничного вузла. На бічну колію саме прибув товарний 

поїзд. У вагонах, оточених охоронцями, віконця були 

малі. Я знав ці «теплушки», що прямували до таборів. 

Цього разу, як я довідався, пасажирами тих вагонів ста

ли німці з Поволзької Автономної Совєтської Респуб

ліки, ліквідованої у зв'язку з наступом гітлерівської 

армії в напрямку Волги. Це було щось середнє між ева

куацією та засланням. Їм дозволили забрати з собою 
майно, але інвентар мусили залишити. Спочатку вони 

їхали родинами, однак у Челябінську несподівано за

брали всіх чоловіків-залишилися самі жінки й діти. 
Вони були зголоднілі й не знали, куди їх везуть-до 

таборів чи на нові місця поселення. Щодня з вагонів 

виносили спухлих жертв голоду. 

Ешелони прямували не тільки з Волги. їхали із Кри
му, Кавказу та інших регіонів. Уся російська імперія 

знялася зі своїх місць і рушила на неозорі сибірські 

простори. Ще ніколи на транссибірських шляхах не 

було настільки масового переселення народів, що від

бувалося під наглядом НКВС. Табори розбухали на очах 

від напливу сотень тисяч нових в'язнів. 

Спочатку ми планували залишитися в Арисі, але від

мовилися від цієї думки, бо з напливом переселенців 

місто ставало щоразу більш залюдненим. До того ж, 

додавалися ще й звільнені з совєтських таборів. Юрби 

переповнювали вулиці, люди спали на вокзалі й на 

тротуарах. Дедалі більшою проблемою ставали пошу

ки харчів. 
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Зважитись рухатися було нескладно. Ми давно 

відвикли від стабільності, прив'язаності до якогось 

певного місця і спокійного життя. Тим паче, що міс

то Арис було винятково нестерпним. Але куди їхати? 

Саме зупинився потяг до Ташкента. 01Же, Ташкент! 

Невідомо, чи буде там краще, ніж 1У'І'· Але якщо треба 

їхати, то їдемо. Тобто ми вже поїхали, кожним своїм 

нервом ми вже були в тій подорожі. 

З Ариса до Ташкента путь тривав вісім годин. 

Однак наш потяг не став у Ташкенті, не зробив зупинки 

у Самарканді. Вочевидь, машиніст мало зважав на паса

жирів або й узагалі забув про них. Він зупинився лише 

в місті Кагані. Для мене це не мало особливого значен

ня. У моєму становищі всі міста були схожими-абсо

лютно чужі для мене. 

Каган виявився великим залізничним вузлом, 

з якого розходилися гілки у трьох напрямках-до Ста

лінабада, Ашгабада та Бухари. Залишатисяь 1У'І' також 

не було сенсу. Ми вирішили, що місто мале і не зможе 
прийняти й десятої частини прибульців, які вийшли 

з потяга. Постановили їхати до Бухари. Наш вибір на

гадував азартну гру: ставили на щось в темну, і лише 

потім з'ясовувалося, наскільки вдалим був наш вибір. 

Отже, ми знову опинилися в поїзді, що котився че

рез типовий азійський краєвид, у якому домінували 

коричневі барви. Ми минали коричневі глинясті поля 

і будинки; навіть небо 1УГ мало колір бронзи й піску. 

Зате Бухара привабила нас своєю незвичайною красою. 

Місто було оточене старовинним муром, що слуrував 

колись мешканцям захистом від ворогів. Вуличк,и його 

вузькі та звивисті, зрідка-темними переходами між 

двома сліпими стінами. Будинки були виліплені з гли

ни. Совєтська індустріалізація і техніка, певне, зупини

лися перед мурами старого міста. 
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Узбеки, що походжали цими вуличками, були вбра

ні в кольорові халати та мали на головах чотирикутні 

шапочки з білим кантом. 'Ьmі жінки у яскравих лакова
них чобітках, одяrnені в різнобарвні шати, нагадували 

папуг. У їхньому становищі революція змінила небага

то. На хребтах верблюдів я бачив лише чоловіків-жін

ки йшли за ними, наче частина інвентарю. 

Працювало багато чайних, що їх називали «чайхана». 

Клієнти сиділи на килимах, попиваючи чай і заїдаючи 

фруктами. Спершу мене дивувало, як у такому палючо

му кліматі можна пиги гарячий чай. Однак я переконав

ся: узбеки знають, що роблять. Приїжджі, не знайомі 

з місцевими умовами, для втамування спраги одразу 

ж кидалися на халодну некип'ячену воду, а потім дуже 

тяжко хворіли. Траплялися й випадки важкої малярії. 

Я зустрів місцевих євреїв. Досі вони для мене були 

чимось абсолютно екзотичним, асоціювалися зі стари

ми, пожовклими світлинами із якогось єврейського 

часопису. Дцвлячись на них, я помітив, що і одіжжю, 

і поведінкою вони стали дуже подібними до місцевої 

людності. Їх вирізняла тільки належність до освіченої 
верстви, вони правильно розмовляли російською і на

віть трохи знали іврит. Часто працювали чиновниками, 

а декотрі займалися дрібною торгівлею. 

Під час однієї проrулянки Бухарою я познайомився 

з чоловіком, який пообіцяв привести мене на старий 

єврейський цвинтар. Плутаними вулицями й доріж

ками ми вийшли за межі міста. Уже здалеку я бачив 

потемніле поле з древніми напівзруйнованими мо

гильними каменями. Це і був той цвинтар зі слідами 

мацев15 , що налічували сім і більше століть. Написи на 

15 Мацева (іврит)-єврейська нагробна стела. найчастіше у формі 
вертикальної прямокутної кам'яної або дерев·яної плити. 
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них були затерті, каміння поросло мохом і ледве про

читувалися давньоєврейські літери. Образ доповнював 

зруйнований похоронний дім. 

Як виявилося, дістатися Бухари набагато простіше, 

ніж улаштуватися в цьому місті. Одразу після виходу 

з вокзалу і втамування спраги кількома чашками чаю 

у найближчій «чайхані» ми винайняли в узбека кімнаrу 

за 150 рублів на місяць. Слово «кімната» слід розуміти 
умовно. Це була комірчина, відокремлена від інших гли

няною стіною. Без вікна. Протягом дня світло потрапля

ло до неї через відчинені двері. У сутінках запалювалася 

свічка. Функцію ліхтаря виконувала, відповідно, бита 

Іl1ІЯШКа. А за ліжко правила купа лахміття на підлозі. 

З настанням ночі я впав на цю постіль і довго ле

жав між явою і сном. Перед моїми очима-наче в ко

льоровому фільмі - поставали події останніх тижнів. 

Складалося враження, що узбецький будинок сrукає 

об рейки, наче вагон. Це було наслідком постійного 

перебування в дорозі. Образи сну накладались один 

на інший, nлуталися події, змішувалися голоси: гуч

ні команди вартових у таборах, посвист локомотивів, 

гортанні виrуки узбеків, крики перекупок на базарах 

і торговців газованою водою. Снігові пустирища Сибі
ру переходили в піщану пустелю Середньої Азії, миго

тіли кольорові стрічки, якими прикрашали свій одяг 

узбецькі жінки. У роті я відчував смак табірного супу, 
глинястий м'якуш тюремного хліба, солодкість азій

ського винограду і гострий смак кишмишу. 

Урешті голоси, запахи й кольори розчинилися 

і я заснув. Після стількох ночей, проведених між сном 

і явою, в узбецькій хаті в далекій Бухарі, серед чужих 

людей, зболений від переживань і 1УРботи про те, як 
пережити наступний день,-уперше я спав міцним 

і глибоким сном. 
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хатинка, як то кажуть, не нагадувала палац. Уночі 

було холодно. Лахміття, на якому ми лежали і яким 

укривалися, роїлося від хробаків; воно було брудне 

й надто мале, щоб ним добре накритись. Однак уже 

насrупного дня ця нора здалася мені втраченим раєм. 

І сrалося це завдяки Консrантиновському. 

Вони з дружиною вирішили, що наше подальше 

перебування в Бухарі не має сенсу і слід податися до 
Ташкента. Це велике місто. А велике місто-це великі 

можливості. Які саме можливості-цього мені не по

яснили, а я й не допитувався. 

До вокзальних приміщень нас не пусrили. Тож ми 

розмісrилися на платформі, просто неба. І раптом по

чався сніг. В Узбекисrані це фантастична річ. Узбеки 

кляли на чому світ стоїть юрби біженців із різних сто
рін Совєтського Союзу, позаяк вважали, що саме вони 

«привезли» таку незвичну для них погоду. 

Константиновські влаштувалися цілком зручно. 

Ліrши на валізи й пакунки, вони проспали на них цілу 

ніч. Натомісrь я не міг дати собі раду з надокучливим 

холодом. Я кинув на землю клапти знайдених газет, але 

не мав чим укритись. Більшу частину ночі я крутився 

з боку на бік без сну. Про проrулянку платформою теж 

не було мови. Люди лежали впритул, заповнюючи її 

в очікуванні потягів. 
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Рано-вранці ми залишили дружину Константинов

сь:кого біля багажу, а самі пішли боротись за місце в по
тяrу. Зрештою, не певен, чи слово «боротись» 1yr є до

речним. Пасажири стояли у вагонах з'юрмлені, наче 

сардини в бляшанці. Вхід до :кожного вагон охороняв 
провідник, який, звісно ж, нікого не хотів пускати. 

У Совєтському Союзі те, що не вдається отримати 

за допомогою ліктів, можна здобути завдяки хабарові. 

Банкнота у сто рублів одразу ж відкрила перед нами 

залізничний сезам. Стоячи в натовпі, я почув від Кон

стантиновсь:кого слова, я:кі поволі відкривали мені 

справжнє обличчя цього чоловіка. Він почав із того, що 

в Ташкенті ми затримаємось довше. Він постарається 

винайняти помешкання. У великому місті не повинно 

бути проблем. Він :казав «ми», немовби я був членом 

родини. Його голос видавався мені мало не щирим. 
Раптом він поміняв тему й заходився філософству

вати. Він міркував про людську долю, про добро і зло. 

Що таке добро? Що таке зло? «У нормальних умо

вах,-:казав він,-лег:ко розрізнити чесність і злочин, 

але у дні великої :катастрофи не вдається застосувати 

:критерії мирного часу. Треба жити за іншими мірками. 

Те, що :колись було неприпустимим, тепер стає чимось 

нормальним і звичайним». 

Я міркував, що саме він доводить мені в такий плу

таний спосіб, до чого хилить. У певний момент, пока

зуючи рукою на пасажирів, він сказав: 

- Кожен із них подорожує зі своїми вузлами й валі

зами. Великого пожитку в них нема, але в нинішній 
ситуації навіть це-хліб. А тепер поглянь на себе. ТИ не 
маєш на собі навіть лахміття, нагадуєш ходяче нещастя. 

Але ж це не вони, а ти страждав у :катинсь:кому таборі 
й на Колимі. Що з тобою трапилось би, якби ти піді
йшов до :когось із людей, я:кі везуть у валізі 1 О сорочок, 
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і попросив, щоб дали тобі одну? Чи відкрили б вони 

свої валізи і подарували тобі свою сорочку? Звісно, ні! 

Я заш:вняю тебе, що кожен відмахувався б від тебе, як 

від набрИДІІивої мухи. А знаєш, чому? Тому що сьогодні 
не час думати про іншу людину. Сьогодні люди дума

ють лише про себе, про порятунок власного існування. 

Люди сьогодні-безжальні та бездушні. Тому на про

блему, що є добро, а що зло, слід дивитись інакше, ніж 

ти звик. 

-Це як?-запитав я, не розуміючи, про що мова. 

-А так,-Константиновський показав пальцем на 

валізу, що стояла на сітці в кутку.-Візьми цю валізу 

і перекинь до мене. Таким чином ти зробиш собі по

слуrу. Матимеш вдосталь їжі й одягу. 

Я не вірив власним вухам. Весь час у мене було вра

ження, що щось тут не в порядку, що на дні цієї добро

зичливості до мене криється якась несподіванка, яку 

я не можу назвати. Цього разу все було сказано прямо. 

Я почувався так, ніби хтось бухнув мене обухом по го

лові. Так ось про що мова, ось ДІІЯ чого потрібна була 
вся ця «філософська» база. 

Константиновський, вочевидь, помітив, як змі

нився вираз мого обличчя, бо швидко змінив тон. 

Він поклав мені руку на плече й почав усе переводи

ти на жарт. Мовляв, він не говорив це всерйоз, хотів 

мене тільки випробувати, перевірити мою реакцію! 

Я знову не знав, що про це думати. Усе свідчило, що 

він не жарту·вав. Просто цей чоловік був професій

ним злодієм. «А може, я помиляюсь?»-подумав я. 

Про всяк випадок я вирішив бути уважним і спосте

рігати за його діями. 

До Ташкента ми прибули в невідповідний момент. 

Там панувала епідемія тифу. Переселенці масово вми

рали. Особливо це стосувалося вихідців із прибалтій-
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ських республік. Масштаби епідемії можна було оці

нити вже на вокзалі, де ми побачили великі натовпи 

біженців, переважно євреїв. Це була печальна картина. 
Трамваєм ми доїхали на інший кінець міста, на ба

зар. Там домовилися з узбеком, який погодився здати 

нам квартиру за 200 рублів на місяць. Ми залагодили 
справу, й Константиновський повідомив, що час по

вертатися по його дружину до Бухари. Перед виходом 

з дому я помітив, що мій опікун бере два мішки. Я не 

думав, навіщо йому потрібні ці мішки. «Можливо, для 

пакування багажу його дружини»,-подумав я. Однак 

я помилявся. Під час подорожі він штовхнув мене лік

тем і показав на полицю. 

- Поглянь, які пакунки там лежать ... -він підсунув
ся до мене ближче і прошепотів: Стягни звідти пакунок 

і швидко поклади в мішок. 

Я відсахнувся від нього, як від прокаженого. Я був 

настільки вражений, що мені відібрало мову. Я думав 

тільки про одне: опинитись якомога далі від цього пар

шивця. «Це злодій,-повторював я подумки.-Це зло
дій!» До того ж, злодій, який збагачується на нещасних 

єврейських біженцях. Долоня сама СІИскалась у кулак. 

Я боявся, що за мить не стримаюсь і поб'ю сволоту. 

Константиновський ще раз спробував свої штучки. 
Але вчасно помітив, що це вже не спрацьовує. На стан

ції ми вийшли окремо. Ще в останній момент він по

просив мене, щоб я допоміг йому спакувати багаж 

дружини. На цю зачіпку я не відреагував. Я змішався 

з натовпом пасажирів. Коли він зник із моїх очей, я зі

тхнув з полегшенням. 

Я знову належав самому собі. Без гроша за душею. 

Голий і босий. «Що далі?» -думав я. Відповідь на це 

запитання прийшла випадково. На вокзал якраз при

був потяг, що йшов до Сталінабада. Не маючи грошей 
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і вміння, які відчиняли перед Константиновським две

рі навіть найбільш переповнених вагонів, я вирішив 

їхати на даху. 

Та подорож запам'яталася надовго. Постійно здава

лося, що за мить вагон нахилиться сильніше і я палечу 

сторч галовою. На щастя, нічого такого не трапилось. 

Потяг спокійно їхав, і я дістався Сталінабада без пере

шкод. Після приїзду подався до коменданта станції 

з проханням видати мені хлібні картки, бо не маю за

собів до існування. Я показав йому посвідчення звіль
неного з калимського табору. 

Він прийняв мене люб'язно, але моя ситуація не 

сильно зворушила його. Він пояснив, що такі речі 

вирішує не він, а розподільчий пункт, який посилає 

переселенців на роботу до колгоспів. Я вийшов до 

міста, воно справило на мене враження одного з най

сучасніших у Таджикистані, з білими будинками й ві

ллами, немов на курорті. Будівля, у якій розташову

вався розподільчий пункт, була сучасною і солідною. 

Її красу псував тільки натовп злидарів, які заполони
ли всі коридори. 

Я покірно зайняв чергу до віконця, був терплячим, 

але години тяглися, наче rума. Для мене кожна з них 

була, як вічність. Цілий день я нічого не їв і був смер

тельно голодним. Кали ж урешті прийпта моя черга 

біля вікна, чиновник повідомив, що прийом закінче

но і сьогодні відвідувачів він більше не приймає. Мож

на прийти завтра. 

Я запитав у когось, де тут базар. У мене не було 

грошей, але я знав звичаї азійських торговців, які да

ють покуштувати фрукти клієнтам, щоб намовити їх 

до купівлі. Це був мій шанс, аби не впасти від гало

ду. Ідучи в напрямку базару, я міркував, чи цей задум 

мені вдасться. Раптом я помітив два знайомі обличчя. 
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Це сталося так несподівано, що серце мало не вискочи

ло з грудей. Це була «моя» Ева з чоловіком. Насилу я роз

пізнав у ній ту молоду, розквітлу дівчину, моє перше 

кохання. Я побачив утомлену й побиту життям жінку, 

хоч і з обличчям і очима Еви. 

Я підійшов до них не одразу. Побачивши їх, я спо

чатку хотів утекти. Я не бажав завдавати прикрощів 

тим, що бачу її в такому стані. Однак мене одразу ж 

огорнула тепла хвиля. Уперше після втечі з Вєжбніка 

я зустрів настільки близьку мені людину. Але й вони 

мене помітили. І міркували, чи це насправді я. Мене 

час також не пожалів. Зустріч на якусь мить відсунула 

від нас кошмарну дійсність, у якій ми жили. Ми впи

валися спогадами, наче алкоголіки. 

Я довідався, що обидві доньки Шимшона Фример

мана були евакуйовані до далекого «посёлка». На жаль, 

після звільнення звідти вони загубилися в дорозі. 

Ева з чоловіком об'їздили вже шматок країни в по

шуках сестри,. яка зникла без сліду. За той час у них 
усе вкрали. Весь їхній скарб становив один рубель. Ева 

була явно знічена ситуацією і соромилася своєї зане

дбаності та злиднів. Мене також охопив сум і безсилля 
від думки, що я не можу їм нічим допомогrи. 

Коли вони пішли, я пригадав, що йшов на базар чи

мось поживитись у місцевих торговців. 

Узбеки торгували морквою, цибулею, кишмишем 

і урюком. Вони були, як завжди, надзвичайно люб'язні, 

а я не відмовляв їм у їхньому заохоченні скуштувати 

запропоновану смакоту. Я благословив їх у думках за 

цей чудовий східний звичай. Однак з голови не вихо

дила Ева. Ось і розвіявся один із моїх прекрасних снів. 

Було б краще, щоби не сталось цієї гіркої у своєму роз

чаруванні зустрічі, щоб я зберіг її у пам' яті такою, якою 

бачив напередодні моєї втечі з містечка. Я відчув себе 
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немовби біднішим, пограбованим, було прикро, що 

я не міг їй нічого запропонувати. 

Моє майбугнє так само малювалось у темних барвах. 

Я міркував, навіщо приїхав до Сталінабада. Чого я 1УГ 

шукав? Мені спало на думку, що табірники в Сибіру 

отримували певну опіку від воєнкомів, що на підставі 

посвідчення про звільнення я отримав би там якусь 

їжу. Я вирішив повернутися до Новосибірська. Зі Сталі

набада туди було далеченько. Але голод підганяв мене, 

а кращого заохочення, ніж голод, не існує. 

До потяга я сів без квитка. Я знову прямував зна

йомим маршрутом. Першою станцією був Ташкент. 

Однак приїхав я в лиху годину. Весь вокзал був оточе

ний міліцією. Засідка. Казали, що зловлених висила

ють до робочих батальйонів. Спочатку я впав у паніку, 

але мені таки вдалося вирватися з цієї міліцейської за

логи. Чотири дні я валандався Ташкентом. 

Коли голод забрав усі мої сили для подальших блу

кань, я вирішив звернутися до воєнного коменданта 

й розповісти йому все. Про звільнення з табору, про 

безрезультатні старання вступити до польської ар

мії. Що я-звільнений з трудового табору польський 

громадянин призовного віку, але польська військова 

влада перетворила мобілізаційні пункти на місця від

бору, а принципом цього відбору є спадщина старих 

часів довоєнного антисемітизму. Дістатися його було 

нелегко. Якось я все-таки дістався «воєнного городка» 
і самого коменданта. Він терпляче вислухав мене, і дав 

продуктову картку. Вона була як виграш у лотерею. До

зволяла мені не померти з голоду, але всієї ситуації не 

вирішувала. Думки мої були щоразу гіршими. 

Вийшовши від коменданта, біля буфету я зустрів 

офіцера-єврея. Зупинив його і попросив про пораду: 

що мені робити у моєму становищі? Він порадив по-
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їхати до Омська, бо там легше отримати перепустку 

до Куйбишева. Чи його порада мала сенс, чи просто 

він хоrів пошвидше мене позбугися, цього я не знав. 

У кожному разі, я нею скористався. 



Розділ:ХХІV 

в Омську я вже був, тому почувався тут, як місцевий. 
Я колись перетнув усе місто дорогою до колгоспу, 

а зараз подався до коменданта. Коли я відчинив двері 

й поглянув на плечистого росіянина, що сидів за сто

лом, то геть зблід. Це був той самий чоловік, що колись 
дав мені направлення до колгоспу «Чапаев». На щас

тя, мене він не впізнав. Цього разу він направив мене 

на хутряну фабрику, в якій дубили шкіру для солдат

ських кожухів. 

Стояв тріскучий мороз. У вуха щипали тисячі моро

зяних голок. На шляху до фабрики я мусив пройти че

рез замерзлий Іртиш. Перехожі дивилися на мене з по

дивом. Я був майже голий, на ногах у мене були літні 
черевики. Вони попереджали мене, щоб я не йшов че

рез річку. Однак я стиснув зуби і рушив уперед. Я хотів 

якнайшвидше дійти до фабрики. Я відчував, як мене 

покидають рештки сил. Якщо я не примушу себе і не 

зроблю зусилля, то буде мені кінець. 

На фабриці ніхто моєю долею не був розчулений. 

Наглядач за робітниками кинув оком на направлен

ня, видане комендантом, і призначив мене у бригаду, 

що обслуговувала ями, в яких мокли баранячі шкури. 

Наша бригада складалася з трьох чоловіків і жінки. Було 

там чотири ями, у кожній з яких-від 300 до 400 шкур. 
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Мені дали дві картки-на хліб і до їдальні. На сні

данок я отримав 150 грамів хліба і дві склянки чаю 
без цукру. На обід-20 грамів хліба, суп і смажену рибу 
з картоплею. Виглядало все це, зрештою, не найгірше. 

Тільки от хліб нагадував глину, суп був теплою ріди

ною із залишками овочів, а те, що мало буrи рибою, 

насправді було жменькою кісток і риб'ячих відходів. 

Картоплю варили в мундирах. 

Робота тривала 12 годин. Останні дві години тягли
ся, наче вигнання євреїв. Коли ця мука нарешті закін

чилась, тіло негайно потребувало сну й відпочинку, але 

нас натомість примушували йти на збори, на яких ми 

вислуховували промови про ситуацію в різних галузях 

господарства, вісті з фронтів, а на закінчення-заки

ди в нашій малопродуктивності порівняно з іншими. 

Потім читали лист Сталіна про те, що кожен робітник 

повинен віддати на користь армії один день роботи 

на місяць. 

Вимучені . й апатичні люди дружно підносили 
руки. Тільки в цій останній справі немовби затялись. 

Коли постало питання, хто «за», з'явилась лиш одна 

рука. Якийсь робітник (вочевидь, підставлений пре

зидією) погодився віддати два свої дні. Його рішення 
зустріли оплесками, але більше ніхто не пішов його 

слідами. Голова кричав, що ми мусимо брати з нього 

приклад. Урешті, зрозумівши, що нічого не доб'ється, 
він закінчив збори якимось традиційним формулю

ванням. Такі зібрання відбувалися там щодня, не да

ючи змоги людям відпочити після каторжної роботи. 
Я поселився біля фабрики, в родини Кіслових. 

Там мешкала жінка з двома дітьми, чоловік якої був 

на фронті. Від восьмої до першої дня вона перебува

ла на базарі, де торгувала, продаючи все, що можна 

було продати. У цей час діти лежали в ліжку, накриті 
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ковдрами. Дім не опалювався, у ньому панував про

низливий холод. 

Жінка поверталася додому з оберемком дров і гор

сткою картоплі й розпалювала вогонь під кухнею. 

Вони грілися біля вогню і їли пісну картоплю. Серце 

боліло від жалю, коли я дивився на цих людей, які 

притулились одне до одного біля кухні над кількома 

картоплинами. 

Минав шостий тиждень моєї роботи в гарбарні. Я не 

лише не зміцнів у ній, а й навпаки-щодня слабнув на 

очах. Я не міг робити навіть стільки, скільки зробив 

у перші дні. Я думав лише про одне: на фабриці здебіль

шого були жінки, попри це я не міг дорівнятись до них. 

Молода дівчина Валя, з якою я працював, виконувала 

втричі більшу норму, ніж я. Іноді я намагався її наздо

гнати, але через годину падав від утоми. 

Справа була проста. І пояснила її мені саме Валя. 

«Якби я їла тільки те, що отримую в їдальні,-сказала 

вона,-то давно б витягнула ноги». Виявилося, що вдо

ма вона має картоплю й капусту. Ця новина мене зди

вувала ще більше. Відро картоплі коштувало 450 рублів. 
Хї заробітки становили 180 рублів. У неї не було коштів 
на таку розкіш. 

Коли я її про це запитав, вона посміхнулась. 

«Уся життєва філософія,-сказала вона,-полягає 

в тому, щоб рука руку мила». Вона домовилася з варто

вим. Робітників, що виходили із закладу, старанно об

шукували. Щодо деяких людей цей контроль був менш 

старанний. 

Завдяки цьому Валя виносила під сукнею шмат

ки шкір. Вона не сприймала це як крадіжку. Це була 
необхідна дія, що уможливлювала існування. При цьо

му всі мали з цього пожиток. Вона, охоронець, якому 

вона віддавала його долю, і навіть підприємство. Маю-
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чи додаткові прибуrки, вона могла краще харчуватись 

і ефективніше працювати. 

Моя колега з роботи не була в цьому плані оригі

нальною. Так думала вся Росія. Логіка цього мислення 

вповні дійпmа до мене, коли під кінець шеститижне

вого періоду роботи мені вручили близько 65 рублів, 
з яких 40 я мусив заплатити за оренду житла. Що було 
робити з рештою 25 рублів, я не дуже розумів. Склянка 
махорки для самокруток коштувала 90 рублів. 

Я сів на ліжку, тримаючи в долоні нещасні 25 руб
лів, і тупо дивився в стелю. Як довго я так витримаю? 

У мене на собі тільки одна сорочка, я ходжу майже 

в лахмітті. Я їм тільки те, що мені дають зі спільного 

котла: водянистий суп і глевкий хліб. Чи вистачить 

мені сил, щоби працювати далі? У сусідній кімнаті вже 

спали. Схудлі та бліді діти притулялися до матері. Мож

ливо, вони бачили сни про пісну картоплю, яка чекає 

їх на завтра? «В одному вони щасливіші за мене,-ду

мав я, спостерігаючи за смерканням,-їм не допікає 

самотність». 

Із кожною миттю ставало тьмяніше. Я не запалював 

гасову лампу, бо мені не вистачало на гас. Покров ночі 

щоразу щільніше закутував промерзлі стіни кімнати. 

Темно й похмуро було і в моїй душі. 
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російський досвід навчив мене приймати швидкі рі

шення. Причиною цьому була не особлива відвага, 

а радше той факт, що я нічого не мав і нічого не міг 

втратити. Я підсумував свою ситуацію в Омську і дій

шов висновку, що довше перебування в цьому місті 

для мене погано закінчиться. Одного дня я довідався, 

що в Новосибірську можна отримати перепустку до 

Куйбишева, де розміщувалося представництво поль

ської влади і де, як я чув, взагалі можна було щось сут

тєво владнати. 

Продавши продуктову картку за 250 рублів, я сів 
у потяг, що їхав до Новосибірська. Я усвідомлював, що 

дуже ризикую. Саме тільки запізнення на роботу загро

жувало санкціями, а що вже казати про прогул зміни! 

Я заходив до вагона з душею в п'ятках. 

Як на лихо, вздовж усього потяга ходили міліціоне

ри, перевіряючи документи подорожніх. Я сховався від 

них, залізши глибоко під лавку: вліз під самі труби, що 

обігрівають купе. Труби були гарячі, тож витримати це 

випробування було важко. З-під лавки я бачив чоботи 

міліціонерів, які ввійшли до вагона і переглядали па

пірці пасажирів. 

Для мене все закінчилося щасливо. Жодному міліціо

нерові не спало на думку зазирнути під лавку. Після їх 
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виходу я виліз зі сховку і розправив кістки. У вагоні 

їхали переважно офіцери. Розмовляли вони мало не 

винятково про євреїв. Євреї керують усіма фабрика

ми в Ташкенті, євреї уникають фронтової служби. І так 

далі в такому дусі. 

Якоїсь миті інвалід, який сидів у вагоні, підвівся 

і підібгав холошу, демонструючи порожнє місце. «Я 

єврей,-сказав він,-а ногу втратив на фронті». Совєт

ських офіцерів як заткало. Однак за мить один із них 

промовив до інваліда, що якщо він не замовкне, то 

його викинуть з потяга. Довго на виконання цієї по

грози чекати не довелося. Той, хто сказав це інвалідо

ві, дістав від нього милицею по голові. Почалася бійка. 

Каліку знешкодили. А потім я побачив, як його тіло ви

кидають з вагона. 

Не знаю, хто потягнув за гальмо, але потяг почав 

раптово гальмувати і врешті зупинився. Я був переко

наний, що зараз до купе внесуть убитого єврея, а зло

чинців буде ,арештовано. Однак нічого такого не ста

лося. Після короткої паузи ми рушили далі. Вбивці 

сиділи далі, п'ючи горілку з пляшок. Дехто дрімав. Інші 

розмовляли про справи, які не мали нічого спільно

го зі щойно вчиненим жорстоким убивством. Я сидів 

у своєму кутку, переповнений люттю і паралізуючим 

страхом. Я уявляв собі, що ця банда без жодних сумні

вів може знову повторити те, що зробила зі скаліченим 

єврейським солдатом. 

Емоції і страх зовсім перебили мені лік часу. Не встиг 

я озирнутись, як ми були в Новосибірську. Уже здале

ку я помітив, що вокзал оточений енкаведистами, які 

виганяють людей з вагонів і вишиковують їх на перо

ні-вочевидь, для перевірки документів. 

Я вирішив, що єдиним способом врятуватися з цієї 

пастки буде перехід між буферами вагонів. Так я опи-
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пився на задвірках вокзалу. Зайшов усередину. Тут було 

теШІо, зали яскраво освітлювалися. Цілу ніч працювала 

перукарня. Я купив у буфеті тарілку супу: сьорбав про

сто з тарілки, бо ложок не давали, але до цього я вже 

звик. Подумав тільки, що повинен завести собі власну 

ложку-металеву або навіть дерев'яну. 

На вокзалі вешталися натовпи подорожніх, спали 

на багажах, розкладених на підлозі. Тижнями вони че

кали на можливість сісrи на свій потяг. Таку картину 

можна було побачити й у відносно чистій залі для жі

нок і дітей, і в занедбаній залі для переїжджих офіцерів. 

Посеред ночі прийшли прибиральники. Усіх подо

рожніх разом із їхніми багажами вигнали на вулицю. 

Вони повернулися, коли команда, що прибирала вок

зал, закінчила роботу. 

Я звернувся до воєнного коменданта. Це вимагало 

досить довгих процедур, та нарешті мене до нього пус

тили. Досі ця інституція дозволила залишитися живим. 

Я описав йому свою ситуацію і попросив про перепуст

ку до Куйбишева. 

Він дуже терпляче й навіть співчутливо вислухав 

мене. Однак отримав я з цього небагато. Він не мав, як 

пояснив мені, права на видачу таких перепусток. І по

радив звернутися до установи, яка надає допомоrу та

ким, як я. 

У мене не було бажання блукати містом у пошуках 

цієї установи. Я хотів якнайшвидше дістатися Куйби

шева і вирішив залишитися на вокзалі й почекати на 

потяг. Я подався до зали інвалідів війни на другому по

версі і звідти оглядав перони. 

Найбільшою проблемою було вийти на перон без 

квитка. Я ламав собі над цим голову, коли на станцію 

прибув челябінський потяг. Я вирішив прослизнути 

непомітно через задній вихід. І мені це вдалося. 
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Я встиг зробити лише половину завдання. Тепер тре

ба було потрапити до потягу. І в цьому мені допоміг 

випадок. Я побачив пасажира, що стояв біля вагона. 

Він мав кілька валіз і не міг затягти їх до купе. Я швид

ко зрозумів, що це шанс, якого не можна змарнувати. 

-Я поможу вам занести валізи,-запропонував я. 

Я побачив на його обличчі вагання. Він зміряв мене 

з ніг до голови. Чесно кажучи, мене не здивувала його 

підозрілість. Ні ситуація, ні мій вигляд не виклика

ли довіри. Зрештою він відкинув сумніви. Можливо, 

усвідомив, що на цю допомогу він просто приречений. 

Він вказав мені на дві валізи, сам узяв інші дві, й ми 

рушили до вагона. 

Звісно, коли я опинився у вагоні, то вже звідти не 

вийшов. Вдячний за допомогу чоловік витяг 400 рублів. 
Спочатку я не хотів брати ці гроші, але він наполіг і всу

чив мені їх. Він зізнався, що вже не сподівався побачи~ 

ти своїх валіз. 

Подорож до Челябінська минула без будь-яких пере

вірок. Єдиною незручністю було вислуховування роз

мов, у яких постійно фігурувала тема «жидів». Дехто від

верто висловлював задоволення, що нацисти вбивають 

«жидів». На місце ми прибули о пів на одинадцяту ночі. 

Я намагався зайти до вокзалу, щоб там дочекатися 

потяга до Куйбишева. Виявилось, що до приміщення 

мають право входити лише власники посвідчення 

«санобработки», тобто лазні, щоби зберегти чистоту 

вокзальних приміщень. Не маючи такого посвідчення, 

я опинився серед тих, хто мусив чекати надворі. 

Вимога була досить формальна. На вокзалі панував 

страшний бруд, а воші кидалися на людину одразу від 

входу. На вулиці було холодно. Я дочекався слушної на

годи й, коли відчинили вікна для провітрювання зали, 

швидко заскочив усередину. 
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Я мав гроші, тому купив супу. Спати собі не дозво

ляв, боявся, що черговий контроль знову накаже мені 

забиратися з вокзалу. Врешті я почув характерний гур

кіт потягу, що прибував на станцію, і рушив на перон. 

На жаль, цей потяг контролювали особливо суво

ро. Біля нього роїлося від міліціонерів, але мені таки 

вдалося дістатися місця, звідки можна було увійти 

до вагона. 

Я мав надію на спокійну подорож, але відразу після 

відходу зі станції так звана «желєзнодорожная» НКВС 

почала прочісувати склад. Я страшився фатального за

кінчення цієї виправи. Мій документ звільнення з та

бору і пояснення, що я прямую до штабу польської ар

мії в Куйбишеві, зовсім на них не подіяли. 

Однак, мабуть, я народився в сорочці. На станції Кі

нель, де зупинився наш потяг, був польський штаб, і на 

вимогу польського офіцера мене відпустили. Ця стан

ція була розташована лише за 40 кілометрів від Куйби
шева, тож я без проблем міг дістатися туди. 

Щоправда, мене чекала наступна пригода. Вокзал 

у Куйбишеві був щільно оточений міліцією та НКВС. 

Аби вкотре не здибатися з ними, я вибрав варіант по

бічного шляху до міста. Рушив на товарний склад, що 

стояв поруч, коліями відійшов на кілька кілометрів 

від станції, а потім бічними дорогами повернувся до 

Куйбишева. 

Все в цьому місті було мені чуже і невідоме, але 

я пов'язував із ним усі свої сподівання. Я почувався 

кепсько. Страшенно змерз, мені ламало кістки. Наси

лу зібрав думки докупи. Несподівано я опинився біля 

лазні. У пориві розпачу вирішив, що зайду і попрошу 

охоронця дозволу переночувати тут. 

Мене огорнуло приємне тепло. Охоронець-типо

вий російський «мужик» із чесними очима, поглянув 
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на мене жалісливим поглядом і показав на лавку. Я міг 

на ній випроста1Ись і переспа1И. 

Не існує такого слова, що дало б змоrу б описа1И 

щастя, яке супроводжує втомлену і перемерзлу людину, 

коли вона раптом опиняється під захистом чудодійно

го тепла, що проникає до кожної часточки тіла. За мить 

мої очі почали злипа1Ись, і я піддався блаженному сну. 

Уранці, коли мене розбудили, мені здавалося, що 

я щойно заснув. Надворі стояв сірий холодний зимо

вий день. 
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насилу прогнав рештки сну. Я усвідомлював, що 

в Куйбишеві може вирішитися моя доля, тому 

я мушу буги притомним і тверезо мислити. 

Я запитував у перехожих, де знаходиться польська 

комендатура, і постійно чув у відповідь: «Не знаю!» 

Схоже було, що мені доведеться довго блукати. На щас

тя, сталося по-іншому: я зустрів на вулиці двох поль

ських офіцерів. 
Вони не одразу відповіли на моє запитання. Їх ці

кавило, як я вийшов із табору, як дістався Куйбишева, 

з ким контактував протягом цього часу. Я відповідав 

коротко,бездеталей. 

Урешті вони дали мені адресу. Порадили їхати трам

ваєм, бо пішки далеко, щонайменше година дороги. 

Польська військова місія була розташована в солід

ному, поштукатуреному набіло будинку на одній із го

ловних вулиць міста. Перед візитом до коменданта слід 

було записатись. Я віддав своє посвідчення про звіль

нення з табору і вмостився у м'якому кріслі в чекальні. 

Не минуло й десяти хвилин, як мене запросили до

середини. Кімната, куди мене привели, була дуже роз

кішною. Стіни обклеєні кольоровими шпалерами, на 

підлозі лежав килим. Тут стояли гарні, масивні меблі. 

За великим столом, прикритим грубою скляною пли-
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тою, сидів чоловік із симпатичним обличчям. Він пред

ставився генералом Ромуальдом Воліковським. Я ска

зав, хто я такий, звідки туг узявся і навіщо прийшов. 

Генерала зацікавила розповідь про 110рми й табо

ри, в яких я перебував. Він уважно і з виразним спів

чутгям мене слухав. У певний момент я помітив, що 

в кугиках його очей з'являються сльози. Він підняв 

слухавку і попросив, щоб до кабінету принесли гаря

чий чай і щось поїсти. 

Я мовчки ковтав їжу, мовчав також і генерал. Коли 

я скінчив їсти, він повернувся до нашої розмови. 

Він питав із явним напруженням, кого я зустрічав 

у Старобільську, в Катині і на Колимі. Я намагався при

гадати якомога більше деталей. А він буквально ковтав 

кожне слово. 

Розповів я й про події, що їхнім свідком був у Катин

ському лісі. Генерал промовив, що я перший, кому по

щастило вийти живим із тих страшних місць. Я довго 

розповідав, а. він усе допитувався про деталі. 

Я згадав про мої зустрічі з генералом Заруським. 

Почувши це прізвище, генерал раптово натиснув 

кнопку. До кабінету ввійшов стрункий, високий чоло

вік у цивільному одязі, який був представлений мені 

як пан Залеський. Обидва слухали мене дуже уважно, 

а сльози, які доти чаїлись у кутиках генеральських очей, 

тепер уже нестримно текли по його щоках. Це був не
молодий чоловік із припорошеним сивиною волоссям. 

Сльози на обличчі цього солдата приголомшили мене. 

Генерал питав, чи я пам'ятаю, скільки нас було серед 

засланих на Колиму. Я розповів про два кораблі, якими 

нас туди везли, про страшенно переповнені приміщен

ня. І про ту горстку людей, які повернулися на свободу 

тим самим шляхом. У цьому місці пан Залеський звер

нув уваrу, що варто би було вислати когось до Владивос-
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тока й вимагати звільнення усіх польських громадян, 

які досі залишаються в калимських таборах. 

Я не приховував також свого гіркого досвіду з вій

ськовими комісіями. Розповів, як до мене поставились 

у Бузулуку, і про те, що ці комісії закрили євреям до

роrу до польської армії. На це пан Залеський відповів, 

що тепер комісія працює в Луговому, і я отримаю від 

нього рекомендаційного листа. 

Коли настала обідня пора, мене запросили до сусід

ньої кімнати, де стояв накритий стіл. Дали білу сервет

ку і прибори. Я дивився на них, як на предмети з іншо

го світу, що про його існування я вже забув. 

Їжу ковтав у шаленому поспіху. Знав, що так не мож
на, хотів стриматись і їсти спокійно. Але м'ясо й овочі, 

що лежали на тарілці, діяли на мене, як горілка на ал

коголіка. За якусь мить я поглинув увесь вміст таріл

ки. «Що скаже генерал на мою поведінку?-подумав 

я.-Зжерти таку гору їжі?!» 

По обіді я повернувся до кабінету генерала. Він усміх

нувся до мене, погладив по голові й запитав, скільки 

днів я не їв удосталь. Я відповів на це, що часу галоду

вання неможливо виміряти днями. Його слід рахувати 
роками. Від арешту у Львові. 

Пропозиція, яку генерал зробив мені одразу ж після 

цієї розмови, геть спантеличила мене. Вона стосувала

ся зміни прізвища. «Воно повинно звучати більш по

польськи», -сказав він. Підсунув мені аркуш, на якому 

було написано: «Едмунд Джевецький». «Відтепер твоє 

ім'я буде таким». 

Чи я був занадто втомленим, чи мені не вистачило 

сміливості для протесту-тепер це неважливо. Генерал 

сам відчував незручність ситуації, бо уникав мого погля

ду. Він подав мені запечатаний лист і пояснив, що я мушу 

його передати військовій комісії в селищі Луговой. Мені 
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да,цуть там 1 О днів для відпочинку і пригадування всіх 
деталей періоду перебування в 110рмах і таборах. 

Я отримав також завдання від пана Залеського. 

Він вважав, що, вочевидь, я опинюсь у Польщі рані

ше за нього, й попросив, аби я переказав вітання його 

родині в Яшицах. Я мав їм повідомити:, що на одному 

пальці руки він носить три обручки, а на другому паль

ці тієї ж руки-одну. Що це означало, я не знаю, але 

пообіцяв повторити: цю вістку. 

Перед виходом я отримав направлення на склад, 

у якому мені видали пару черевиків, чотири сороч

ки, чотири пари шкарпеток, кос110м, плащ і шарф. 

Першою думкою після відвідин складу було піти до лаз

ні і скинуrи з себе брудне шматrя, яке кілька місяців 

були моїм ЄДИНИМ ОДЯГОМ. 

Після купання я вбрався в новенькі речі. Одягаючи 

черговий предмет, я почувався, немовби повертаюсь 

до життя. Потім пішов до перукаря. Я був у прекрас

ному настрої. Поглянув на своє відображення в дзер

калі. «Хлопець у чистому і пристойному вбранні-це 

я,-промовляв я подумки до самого себе.-Він вигля

дає так, ніби його не торкнулись ні війна, ні табори, ні 

місяці поневіряння по поїздах». 

Я себе сильно вщипнув, аби переконатись у тому, 

що це не сон. Було боляче, отже, я не спав, хоч події 

відбувалися, немовби в казці про добру чарівницю, яка 

за одну мить змінила долю людини. 

Мене непокоїла лише справа накинутої мені іден

тичності. Якось не найкраще почувався я в новій шкурі. 

«Ні,-сказав я собі,-документ про звільнення з табору, 

на якому написано моє справжнє прізвище, я не вики

ну». Вирішив, що зашию його в полу плаща. 

До від'їзду потяга було ще вісім годин, тому я по

дався на один із місцевих базарів, щоб запастись усім 
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необхщним для дороги. Мене здивували ціни, набагато 

нижчі, ніж у Челябінську. НаприЮІад, склянка махор

ки коштувала там 150 рублів. Тут можна було її купити 
без жодних проблем лише за 90 рублів. 

Мій добрий настрій цього дня зіпсували совєтські 

офіцери. Я помітив їх, повертаючись із базару. Це були 

ті самі офіцери, які викинули з потяга єврейського ін

валіда. Я рознервувався і побіг до міліціонера. 

Міліціонер, звісно ж, їх затримав, але піощ перевір

ки документів повідомив, що вони йдуть на фронт і він 

нічого не може їм зробити. Потім він зайнявся моїми 

документами, а повертав їх із такою міною, ніби робив 

велику послугу, що відпускає мене. 

На вокзал я йшов із важким серцем і гіркими дум

ками. Не знав, що невдовзі мені знову доведеться подо

рожувати в компанії совєтських військових. 

Потяг, як завжди, був переповнений, але консерви, 

вручені провідникові, відкрили мені шлях до вагона 

для військових. Швидко зав'язалася розмова з офіце

рами. Вони витягли горілку, цибулю і яйця. Я дістав 

із сумки дві банки. 

Із сусіднього купе прийшли молоді жінки. Росіяни 

заходилися співати своїх пісень, котрийсь із них награ

вав на гармошці. Однак ця весела забава тривала до мо

менту, поки горілка не вдарила їм у голову. Випивши, 

офіцери почали знущатися з євреїв. 

Цього разу я не збирався пасивно вислухувати цю 

бридню. Я їхав з перепусткою і квитком, тому почував

ся впевнено. Отже, я відповів, що їхні п'яні марення не 

мають нічого спільного з реальністю. А євреїв, у про

порції до їхньої кількості, на фронті більше, ніж будь

якого іншого народу. 

Посутньо заперечити мені вони не змогли. Комуніс

тичне виховання чомусь не прищепило їм братерських 
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почугrів до ішпих народів, зокрема до євреїв. Незаба

ром суперечка скінчилась. Товариші офіцери, соковито 

юrянучи мене, євреїв і весь світ, почали грати в карти. 

Я відсунувся від них, з понурою міною спостерігаю

чи за російським краєвидом за вікном. Минуло кілька 

десятиліть від часу ліквідації царату, а ця земля все ще 

багата на поклади ненависrі до євреїв. 
Складалося враження, що кожен, навіть наймен

ший, шматочок землі вкритий грубим шаром того 

страшного почупя. Чому? Яка причина цього? Мабуть, 

така вже наша доля: капіталістичне суспільство чи со

ціалістичне-а всюди один чорт. Ніде немає ангелів. 

Куди не підеш, усюди ті самі упередження, та сама без

глузда лють і ненависть. 

Дві дівчини, які сиділи в кутку й досі мовчали, на

важились завести розмову. Одна з них пошепки запи

тала, чи я єврей. Бо вони єврейки з Дніпропетровська. 

Їхній евакуаційний потяг розбомбили одразу ж після 
відправлення зі станції. У безладі, який там зчинився, 

їх розділили з батьками. Що трапилося з ними, вони 

не знають. Півроку вони перебували в Куйбишеві. По

тім отримали направлення до колгоспу, в якому пану

вав страшний голод, а голова змушував їх до того, аби 

вони з ним спали взамін за краще харчування. 

Вони пересідали на станції Арис, як і я. Іхали до 
нового колгоспу, сповнені страхів і побоювань. Та

кож подальшу подорож мали відбути в тому ж потязі. 
Скориставшись перервою, ми втрьох подалися на ба

зар, де я продав одну з сорочок, а за виручені кошти 

купив кілька сумок фруктів. Мені було шкода цих ді

вчат. Коли ми знов опинились у потязі, я намагався на

мовити їх, щоб замість колгоспу вони поїхали зі мною. 

Я переконував їх, що якось допоможу їм улаштува

тись. Одна з сестер уже була схильна погодитися на 
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цю авантюру, але коли потяг зупинився на станції 

в Чимкенті, де мали виходити, вони злякалися своєї 

сміливості. Я дав їм на дороrу трохи консерв і фруктів. 

Коли вони вийІШІи, мені стало сумно. Потяг рушив, за

лишаючи на пероні двох нещасних, заrублених істот. 

Луговой виявився типовою місциною для неозорих 

казахських просторів. Неподалік від залізничного вок

залу були розташовані польські казарми. Навколо вид

но було багато обмундированих солдатів і великий 
натовп євреїв. Як я згодом довідався, здебільшого це 

були люди, звільнені з таборів і «посёлков». Було тут та

кож багато єврейок, які, своєю чергою, приїхали сюди 

з надією, що знайдуть чоловіків, звільнених із таборів. 

Військова комісія засідала в одному з дерев'яних ба

раків. Я подався до канцелярії і передав лист генерала 

Воліковського. Як з'ясувалося, на польських офіцерів 

він не справив жодного враження. Якусь мить вони 

«вивчали» мене, а потім видали вердикт: «Відмовлено!» 

Енкаведисти були збиті з пантелику. Чому мені від

мовлено? Я виглядав на здорового чоловіка. Пояснив 

їм, що це не проблема здоров'я-це не моя хвороба, 
а їхня. Це стара польська недуга, яка заразила навіть 

попередню польську владу,-антисемітизм. 

Поляки навколо столу готувались, але водночас 

були дещо стривожені. Один з офіцерів чекав, поки 

я одягнусь, після чого віддав мені документи і сказав, 

мовляв, йому прикро, що я даремно проїхав довrу до

роrу. Чи скажу я йому, куди я збираюся їхати? Він би 
дав мені безплатний квиток на військовий потяг. 

Я зрозумів, що нічого тут мені не вдасться. Я від

чував наростаючий гнів на польських бюрократів і на 

все це антисемітське високоповажне кодло. Я відповів 

йому прямо, що мені потрібен квиток до Челябінська. 
Через кілька хвилин він вручив мені документ і квиток 
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на військовий потяг. Він не міг дочекатись, коли вже 

я нарешті покину приміщення, а я не міг дочекатись, 

коли покину їхнє товариство. Їхня антисемітська по
ведінка доводила мене до шалу. 

Першою станцією, на якій зупинився поїзд, було 

Фрунзе-маленьке місто, оточене високими горами, 

що ховали свої засніжені вершини просто у хмарах. 

З протилежного боку від них починався Китай. Я ди

вився на ці вершини і заздрісно думав про те, що однією 

ногою стою в совєтській Росії, а другою-за кордоном. 

Фрукти на міщевому базарі були дешеві, але люди на 

вулицях ходили бліді та схудлі. Дивлячись на них, я поду

мав, що навіть там, де дешевше, також треба мати якісь 

гроші. Вочевидь, заробітки туг були низькі. У Росії я по

мітив стабільну залежність між заробітками та базарни

ми цінами. Де заробітки високі, там і ціни захмарні. 

Ще у Фрунзе я вирішив поїхати до Джамбула. Я не 

мав куди йти і поспішати-квиток був дійсний упро

довж двох місяців. Вокзал знаходився за два кілометри 

від міста. По дорозі я несподівано зіштовхнувся з Кон

стантиновським. Я помітив його надто пізно, щоб 

уникнути зустрічі. Він виглядав кепсько. Вже не було 

на ньому елегантного костюму, а під очами вимальову

валися чорні кола. 

Я запитав, як ідуть його «справи». Константинов

ський відчув у моєму голосі іронічні нотки. Він повер

нувся до подій, які нас розділили. Казав, що це було 

непорозуміння. Він просто пожартував, а я його непра

вильно зрозумів. У нього така манера жартів, і в нього 

постійно від цього проблеми. 

Зустріч, яка спершу здалася мені неприємною і не

бажаною, мала неабиякі наслідки у моєму особисто

му житrі. У розмові було згадане прізвище Страсберr. 

Я довідався, що адвокат із Рівного з таким прізвищем 
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керував еміграційним бюро, яке організовувало виїзд 

євреїв до Персії. 

Я нашорошив вуха. Чи це, бува, не той самий Страс

берr, якого я зустрів у Старобільську? Опис свщчив, що 

той самий. От тільки еміграційне бюро не відповіда

ло цілій історії. Еміграційне бюро в совєтській Росіі? 

Це звучало як жарт. 

Константиновський пояснив мені, що Страсберr 

не діяв самостійно, що був представником польсько

го комітету і на відкриття бюро отримав дозвіл НКВС. 

З інформації Консrантиновського, який стверджу

вав, ніби співпрацював зі Страсберrом, випливало, що 

новина про можливість виїзду до Персії викликала 

цілу навалу на бюро. За місце в списку емігрантів то

чилися справжні бої. 

НКВС обіцяв досrавити 40 вагонів. І, звісно ж, у до
мовлений час був наданий ешелон. Серед пасажирів 

були також Страсберr і Константиновський, які мали на

мір покинуги Совєтський Союз разом із рештою людей. 

Радість людей обернулася страхом, коли вони по

мітили, що потяг рушив не у східному, а в західному 

напрямку. Вони збагнули, що стали жертвами підступ

ності совєтської влади. Хто міг, вистрибував із вагонів. 

Серед людей, яким удалося вціліти, опинились обидва 

організатори цієї акції. 

Розмовляючи, ми дійшли до будинку, де мешкала 

група біженців зі згаданого потяга. Це було подружжя 

з Литви, один єврей із Рівного і ще один-Зальцберr 

із Лодзі. Останній якраз лежав у лікарні, тож я вирішив, 

що поки він не повернеться, я займу його місце. 

Кімнатка мала глиняну долівку й маленьке віконце. 

За браком кухні їжа готувалася надворі, на двох цегли

нах. Люди спали на підлозі, а роль столу виконували 

дві збиті дошки на хитких ніжках. 
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Єврея з Рівного звали Фарбером. Колись він торrу

вав кіньми. Це була його велика пристрасть, він міг 

годинами розповідати про цих тварин. Усунутйй від 

коней, він зайнявся торгівлею махоркою. Купував її на 

місці по три рублі за склянку і возив до Калова, де за ту 

саму кількість отримував 50 рублів. 
Наприкінці дня приїхав Страсберr. По ньому не 

було видно, що він бідував або голодував, але вигля

дав пригніченим. Вочевидь, досі був під враженням 

від афери, у якій несвідомо взяв участь. Я сказав йому, 

що вже чув про цей нещасний ешелон, тому до цієї 

історії ми більше не повертались. Натомість я довіда

вся, що зі Старобільська його вивезли до Арханrель

ська, звідки випустили після підписання польсько-со

вєтської угоди. 

Невдовзі повернувся з лікарні Зальцберr. Він був ма

ніакально прив'язаний до Лодзі, де перед війною мав 

текстильну фабрику, безперестанку розповідав про 

це місто, жив спогадами. Тепер він опинився у надто 

невизначеній ситуації: після щойно пережитого тифу 
був ослабленим і залишився без засобів до існування. 

Я розповів йому про сибірські міста, про різні комі

тети допомоги і польських чиновників. Здавалося, це 

принесло йому певне полегшення. «Якщо дійде до най

гіршоrо,-сказав він,-я зможу жити там із доброчин

ності, поки знову не зможу працювати». 

Повернення третього пожильця змусило мене шу

кати нове помешкання. У цьому мені допоміг сам 

Зальцберr, провівши мене до дому, в якому мешкала 

його знайома, жінка середнього віку, біженка з Рів

ного. Разом із сестрою і племінницею вони займали 

маленьку кімнатку. 

Перше враження про кімнату було дуже печальне. 

За якусь мить я збагнув, що це враження було виклика-
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не нечуваною акуратніС1Ю цього приміщення, яке ро

било очевидною злиденність його мешканок. Там сто
яло два ліжка, старанно застелені білими, невимовно 

чистими простирадлами. 

Знайому Зальцберrа звали Мірою. Вона була самот
ня. З чоловіком і двома дітьми її розділили ще вдома. 

Вона сумувала за ним, особливо за молодшим-десяти

річним сином, який виявляв надзвичайні музичні зді

бності. Найвідоміші польські музиканти пророкували 

молодому скрипалеві фантастичну кар'єру. 

Під час поневірянь Міра зустрілася з сестрою-була 

совєтською громадянкою, однак не знайшла у ній рід

ної душі. Водночас прив'язалася до своєї племінниці 

Фані, колишньої студентки Університету Яна Казими-. 

ра у Львові. Вони знайшлися випадково і були тепер 

як матір із дочкою. Цієї молодої особи я не застав, вона 

саме подалася до міста в пошуках роботи. Але розпо

відь про неї дуже мене зацікавила, тим наче, коли я по

чув, що крім багатьох інших чеснот вона має ще й не

абияку вроду. Прощання з пані Мірою я відклав у надії, 

що дочекаюся її племінниці. 

Звісно, чекання було варте того. Коли вона увійшла 

до кімнати, все навколо немовби заясніло. Вона була 

гарна. Але найгарніші в неї були очі. Навіть незви

чайні. Теплі, щирі очі. Вони випромінювали доброту 

й мудрість. Зберегти стільки доброти й невинності в ці 

страшні й похмурі часи було чимось винятковим. 

Розмова з пані Мірою в певний момент зійшла на Кон

стантиновськоrо. Моя співрозмовниця знала його з Рів

ного. Чула про нього, що колись він був агентом поліції 

й арешти багатьох людей залишились на його совісті. 

Її брата Мітю Шнайдера, члена рівненського магістрату, 
через його провокацію заарештували й засудили. Він не 

зміг примиритися з вироком, важко захворів і помер. 
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Коли пані Міра побачила Константиновського в Ро

сії, її звело судомою. Люди радили їй, аби вона передала 

вбивцю свого брата в руки совєтської міліції. Однак вона 
не хотіла цього робити. Доносити,-казала вона,-це 

заняття для таких, як Константиновський. Хай йому 

інший попадеться. rї братові вже нічого не допоможе. 
Я довідався трохи про долю Фані. Ії колег, єврей

ських студентів, вислали кудись на край світу зі звину

ваченням у приналежності до сіоністських організацій. 

Багато з них померло на засланні, зокрема і її близький 

друг. Сама вона евакуювалась углиб Росії, а потім опи

нилась у Чимкенті. 

За щасливим збігом обставин вона зустріла тітку, 

яка забезпечила їй мінімальну стабільність, а переду

сім дала те, чого вона найбільше потребувала,-замін

ник родинного життя. Тепер вони разом, і їм добре. 

Прощаючись із пані Мірою та її племінницею, я рап

том усвідомив, що минув рік з часу мого звільнення 

з Колими. І що протягом цілого року моїм домом була 

совєтська залізниця. Я тримав у пам'яті майже всі заліз

ничні маршрути, типи локомотивів і вагонів. Я пізнав 

Сибір і об'їздив Середню Азію-знав тамтешні траси 

краще за деяких залізничників. 

Дорогою назад мене все не полишав образ Фані. 

Мене охоплювало дивне відчуття. Невже я закохався? 

Я намагався пригадати обличчя Еви, але її риси висли

зали, розпливались у моїй пам'яті. Через якусь мить 

я подумав про двох сестер із потяга. Я запам'ятав, як 

вони стояли на пероні, але крім співчуття до них, від 

тієї зустрічі нічого не залишилось. 

Ідучи разом із Зальцберrом, я намагався зав'язати 

з ним розмову про Фані. Звичайно, він помітив, що 

дівчина припала мені до душі. Порадив, щоб я спро

бував побільше з нею спілкуватись. «Можливо, щось 
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із цього вийде»,-сентенційно зазначив він. Однак від

разу ж додав, що нею цікавиться один ммодий лікар із 

Кракова, але поки що без взаємності. 

Остання новина приглушила моє добре самопочут

тя. Якщо вона відштовхує такого залицяльника, то на 

що можу розраховувати я-простий хлопець із Вєжб

ніка? Але Зальцберr додав мені хоробрості. «ТИ не лі

кар,- сказав він,-однак маєш перед ним перевагу. 

Тобі не бракує життєвої енергії, а ще ти вродливіший 

за нього». 

Наступного дня я знову був у кімнаті обох жінок. 

Я пішов туди, як і попереднього дня, із Зальцберrом. 

Вже перед входом ми почули голоси. Жінки мали гостя. 

За столом сиділи пані Міра, Фаня і той ммодий чоло

вік, лікар Мінц. Пані Міра і доктор Мінц грали в карти. 

Фані вмостилася збоку й читала книжку. 

«Це добрий знак,-подумав я.-Перед розмовою 

з доктором вона дає переваrу книжці! Тільки яка з цьо

го мені користь? Те, що він її не цікавить, не означає, 

що вона зверне уваrу на мене». 

Однак Фаня відклала книжку і заговорила зі мною. 

Ми сиділи в кімнаті під теплим, мерехтливим пломін

цем гасової лампи. Години спливали, вечір перейшов 

у ніч. Слід було повертатись, хоч я не мав до того жод

ного бажання. Проте ми все одно підвелись, аби по

прощатись. Але господиня сказала, що для повернення 

додому пора вже надто пізня. Не далі як учора вночі 

напали на сусіда і здерли з нього одяг. 

Нам постелили в кутку кімнати. Вранці пані Міра 

вибралася до міста, щоб винайняти для нас обох якесь 

пристойне приміщення в їхньому районі. Вона повер

нулася за півгодини з вісткою, що знайшла щось ви

няткове: квартиру зі справжньою підлогою і-що най

важливіше-з великою лампою. 
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Хазяйка квартири була самотня жінка, християнка. 

Ії чоловік воював на фронті. Сама вона походила з се
лянської родини, яку в період розкуркулення засудили 

до заслання. Тоді була ще молодою дівчиною. Ії батьки 
мали щастя, що не опинилися серед 11 мільйонів се
лян, яких «ліквідували як клас». 

Їх вивезли до Середньої Азії. Тут вона росла й ви
йшла заміж. Разом із чоловіком вони збудували цей 

будинок. За ним стелився великий город. Вона ви
користовувала кожен шматочок землі із селянською 

дбайливістю, садила картоплю й інші овочі. 

Крім дому і городу, у господарстві мала корову (що

правда, для неї бракувало паші) і трійко дітей. Складо

ві свого хазяйства господиня представила саме в такій 

послідовності. Працювала дуже тяжко, сама обробляла 

город, борючись із браком води. Дбала про дітей і дім. 

Малюки були охайні й акуратні, а дім блищав від чи

стоти. Я довідався, що мешканці всіх сусідніх будин

ків-засланці, багато з них працювали тепер на горіл

чаному та цукровому заводах. 

Нам дуже сподобалося помешкання: воно так силь

но відрізнялося від навколишньої дійсності, від по

всюдної занедбаності та бруду. Бажаючи віддячити пані 

Мірі за те, що вона знайшла нам таку чудову кімнату 

і позичила нам трохи грошей, я пішов на базар і купив 

у польських переселенців дещо з одягу для обох жінок. 
Мною керувала не лише вдячність. Було ще щось: 

надія на те, що я матиму більше щастя, ніж галицький 

лікар. Проте мені бракувало сміливості на розмову 

з Фанею. Я відкладав цей момент, переконуючи себе, 

що справа визріє сама собою, що вона вимагає терпін

ня та витривалості. Що так чи інак, урешті-решт, до 

цієї розмови дійде, бо справа ця для мене надто важ

лива, щоб можна було її змарнувати. 
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Наші контакти були дедалі ближчими, а звірян

ня-інтимнішими. Я довідався, що Фаня думає про 

Мінца. На її думку, це був чоловік солідний і освічений, 

але нещасливий, бо зовсім не спроможний опиратися 

совєтській дійсності. 

Я реваншував історією про моє перше кохання-Еву. 

Про те, як я її втратив. І про останню несподівану 

зустріч із нею. Фані вважала, що моя перша юнацька 

любов, мабуть, була неглибока, якщо вона принесла 

розчарування з такої незначної причини. «Справжнє 

почуття,-доводила вона,-не залишає часу на аналіз 

та міркування». 

Її обурила розповідь про те, як Константиновський 
намагався залучити мене до свого злодійського ремес

ла. Її молодший брат, подібно до мене, поневірявся без
країми просторами Союзу. Чи, бува, не натрапив він на 

свого Константиновського? 

Ця думка здалася їй особливо болісною. Фаня була 

уособленням чесності, вона ідеалізувала людей, хотіла 

бачити їх кращими, ніж ті були насправді. Зло, мораль

ний бруд світу, що оточував її, відбивалися від неї, наче 

хвилі від скелястого берега острова. 

Я дивився на неї із захватом, близьким до зачару

вання. «Перебування поруч із такою людиною,-казав 

я собі,-не лише велика радість. Вона неначе ковток 

свіжого повітря в задушливій атмосфері брехні, нечес

ності й підлості, так поширеній у совєтській державі». 

Коли пані Міра остаточно розсварилася з сестрою, 

ми запропонували перейти їй із Фанею до виділеної час

тини нашого приміщення. Звісна річ, мені страшенно 

кортіло, щоб вони прийняли цю пропозицію. Завдяки 

цьому я міг би увесь час перебувати біля моєї обраниці. 

Ми віддали одне зі своїх ліжок. Друге служило мені 

й Зальцберrові. Господарство ми вели спільно. Надміру 
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скупий Зальцберr теж був дуже задоволений, бо тепер 

ми витрачали менше, ніж тоді, коли вели господарство 

самі, а їжа стала смачнішою і кориснішою. 

Одного дня з'явилась у нас сестра пані Міри. Наві

що, не знаю. Але вона одразу винюхала, що ми маємо 

вдома пляшку горілки, бо не встигла вона ввійти, як 

показала на зачинений сервант і сказала: «Пригостіть

но мене склянкою цього трунку!» 

Ми терпіли її компанію до вечора. Випивши трохи, 

вона базікала й базікала про своє життя і любов до Ста

ліна. Дуже любила «ооця народів». Вона випромінювала 

мало не фізичну любо.в до цього тирана. Говорила з під

несенням не лише про його мудрість і геній, а й про 

вуса й гарні очі. 

Звідки бралася ця завзята любов до кремлівського 

вождя? Що він для неї зробив, що так сильно її в себе 

закохав? Вона не знала нічого про політику і не від

важувалась вдаватися з нами в економічні суперечки. 

Але розповідала нам зі слізьми на очах, як Сталін вря

тував Москву. Весь уряд утік до Куйбишева, а він один 

залишився у Кремлі і силою свого Духа стримав воро

жий напад ... 
Вона також добре співала, тому проспівала всіх піс

нень, які знала про Сталіна. Вони звучали, наче гімни 

до Господа. Сталін великий. Сталін могутній. Сталін 

прекрасний. Хтось мені сказав, що в деяких церквах 

є черниці, які люблять не Ісуса-Господа, а Ісуса-чолові

ка. Пісні сестри пані Міри про Сталіна нагадали мені 

про цих черниць, що мали нічні видіння Назарянина. 

Але він принаймні був молодим тридцятирічним чоло

віком, а Сталін був старим. 

Я запам'ятав візит цієї жінки ще з однієї причини. 

У якийсь момент вона перестала співати пісень про 

Сталіна і зненацька запитала Фаню й мене, коли ми 
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збираємося побратись. Мені стало гаряче, я відчув, як 

кров приливає до обличчя. Краєм ока я спостерігав за 

реакцією Фані. 

Коли нарешrі сестра пані Міри вийшла, вона зали

шила після себе атмосферу неприємного напруження. 

Але відтоді я помітив, що в мені зростають ревнощі до 

Фані. Мене тривожило, коли хтось дивився на неї над

то нав'язливо або коли вона дивилась на когось трохи 

приязніше, ніж зазвичай. 

Це почупя було для мене несподіванкою. Нічого по

дібного я досі в собі не помічав. Я не міг із ним упора

тись. І-що найгірше-був неспроможний видобути 
з себе достатньо сміливосrі, щоби поговорити з Фанею. 

тим часом у мене з'явився новий конкурент, також 

лікар. Він обсипав Фаню компліментами. Що вродлива, 

що в неї такі гарні очі ... Але чи я не думав посrійно про 
ці очі? От тільки я не наважувався про це сказати. 

Одного разу, повертаючись із міста, я побачив, як 

Фаня сидить на порозі дому і весело розмовляє з од

ним із цих лікарів. Мене охопили скажені ревнощі. 

Замісrь іти додому, я подався на город. 

За мить я побачив, як туди прибігла Фаня. Я заува

жив, що це добрий знак. Вирішив, що цього разу я пе

реламаю свою несміливість і освідчусь їй. Коли я по

вернувся додому, то пішов до неї, аби сказати їй те, що 

я давно склав у своїх думках. 

Ми дивились одне на одного якусь мить. Я зрозумів, 

що їй відоме кожне слово, яке я збирався їй сказати. 
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тим часом поши~ювалася чутка, ~о вс~ біженців 
з окупованих юмцями територш, яю мають со

вєтське громадянство, висилатимугь на роботу в кол

госпи. Я вирішив скористатися знайомством зі Страс

берrом, який і далі керував польським комітетом, 

і попросити його про вироблення польських докумен

тів для Фані та Міри. 

Потрапити до Страсберrа було зовсім непросто. 
Двір будинку, в якому розташовувався комітет, пере

повнювали юрби вимучених і розгублених людей. 

Це були переважно пальські біженці, вони лежали про

сто на бруківці, біля своїх речей. Їхні розпач і нещастя 
відчувалися у повітрі. 

Урешті ми потрапили на прийом до цієї важливої 

комітетської особи. Наша справа не забрала в нього -ба

гато часу. Він написав усе від руки. Ми виходили з по

свідченнями, з яких випливало, що обидві пані є поль

ськими громадянками. Зник страх перед засланням до 

колгоспу. Я пишу «засланням», оскільки тоді калгоспи 

не набагато відрізнялися від таборів невільничої праці. 

Частим гостем у нашій квартирі був москвич Сало

мон Саломонович, що мешкав неподалік. Цей освіче

ний інтелігентний чаловік славився своїм надзвичай

ним талантом красномовства. Життя в Совєтському 
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Союзі навчило його говорити так, щоб ніхто не міг 

причепитися до його слів. 

Він нерідко говорив, зокрема, про уряд, про Ста

ліна, про совєтську систему, про колективізацію, про 

п'ятирічки та про єврейські справи. Однак після його 

багатогодинних тирад неможливо було збагнути, який 

стосунок він має до кожної з цих справ, оскільки ви

голошені погляди можна було інтерпре'І)'Вати в який 

завгодно спосіб. 

Коли уважно вслухатись у його аргументи й контр

аргументи, в них знаходилося багато цікавих спостере

жень стосовно совєтського життя. Вочевидь, він зумів 

пережити всі сталінські чистки саме тому, що донощи

ки не могли зрозуміти, про що той говорить. 

На засланні він опинився через свою донечку Шуру. 

Дитина ходила до дитсадка, в якому їх навчали різних 

пісеньок про Лєніна та Сталіна, про Червону Армію 

тощо. Одна з них починалася з такої строфи: 

Ленин, Ленин дорогой, 
ТЬL лежишь в земле сьtрой, 
А когда я подросту, 

В твою армию пойду. 

Повертаючись із дитсадка, мала наспівувала цю 

пісеньку. От тільки замість «Лєнін» уперто повторювала 

«Сталін». Пояснення батьків, мовляв, Сталін живий, не 

діяли. Мала йшла вулицею і вперто співала: «Сталин, 

Сталин дорогой, І ТьL лежишь в земле сьtрой». 
Якийсь час це тривало, поки хтось із сусідів не до

ніс, куди треба. На щастя, скінчилося тільки виселен

ням з Москви. Зрештою, здається, донька була гідною 

свого тата, що міг, наприклад, так пояснити вищість 

совєтської Росії над царською: «Тепер краще,-казав 
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він,-оскільки кожен громадянин має право на на

вчання і навіть найтемніший російський "мужик" зда

тен прочитати "Правду"». 

З оповідань Соломона Соломоновича вимальову

вався образ московського життя. Спільні помешкан

ня, в яких одна родина відділена від іншої фанерною 

стінкою. Їжу готують на спільних кухнях. Хто б що не 
сказав, про це знають усі інші пожильці. Серед них 
є постійні інформатори НКВС, тому політична поліція 

довідується про все. 

Як розповідав наш сусід, існувало два типи інформа

торів. Були такі, що доносили про різні «неблагонадій

ні» ( «инакомьtс.лящие») висловлювання співмешканців. 
Таких вважали за «чесних». Але були й такі, що пере

творювали доноси на ремесло для особистої вигоди. 

Вони ходили з вигаданими історіями, щоб, приміром, 

зайняти квартиру після арештованого. 

У період великої чистки в тридцяті роки ці спіль

ні помешкання стали причиною трагедії тисяч родин. 

ТраШІЯЛося, що вночі приходили енкаведисти й аре

штовували всіх мешканців. Донощиків не бракувало. 

Дехто робив це від страху, інші-від бажання сподо

батися НКВС. А обов'язок доносити мав кожен грома

дянин Совєтського Союзу. 

Соломон Соломонович пояснив нам також, у типо

вий для себе спосіб, ситуацію з антисемітизмом у Со

вєтському Союзі. «Формально,-вважав він,- анти

семітизм і дискримінація євреїв заборонені. Це така 

сама правда, як і та, що проголошує право совєтських 

робітників вільно організовувати демонстрації або 

право республік на вихід із Совєтського Союзу. На ви

соких посадах намагаються цього не помічати, але ан

тисемітизм вельми поширений і набуває іноді особли

во гострих форм. Частина єврейського населення цієї 
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держави знаходить угечу в асиміляції, намагається 

розчинитись у багатонаціональному суспільстві. Вони 

стараються своїх дітей позбавити від принижень, даю

чи їм російські імена й виховуючи в російському дусі». 

Слова Соломона Соломоновича загалом не відрізня

лися від того, що розповідав інший наш сусід, також 

совєтський єврей, киянин Доманкевич. Цей чоловік 

перебував у Джамбулі з двома доньками. Син був на 

фронті. Жилося йому rут цілком добре. Кравець за фа

хом, він обшивав місцеве начальство, тому мав непо

гані прибугки. Не так у грошах, як у продуктах харчу

вання і різних тканинах. 

Доманкевич стверджував, настільки ж неприємним, 

як і антисемітизм, було бажання вчителів, щоб діти до

носили на батьків. Вони мусили переказувати своїм ви

хователям, що кажугь удома про совєтську владу і про 

великого вождя Сталіна. Сам Доманкевич не боявся, 

що його діти накличугь йому біду. Але в цій системі 

відсутність 'fакої інформації спричиняла звинувачен

ня про приховування від школи того, що відбувається 

вдома. Це також було підозрілим. 

Одного вечора до нас прийшов Страсберr з інфор

мацією, що польська армія, яка формувалася з селищі 

Луговому, покинула Совєтський Союз. Формуються 

нові дивізії в містах Гузар і Кермене16• Коли він про це 

розповів, я подумав, що, зрештою, добре, що мене не 

взяли на службу. Якби я носив військовий мундир, то 

був би тепер, вочевидь, на шляху до Тегерана, і доля 

ніколи не звела б мене з Фанею. 

Страсберr дивився на нас із Фанею і, здавалося, ду

мав так само. Він нічого не згадував на цю тему, однак 

16 Селища в Узбекисrані. Кермене-колЮШІЯ назва сучасного 
м.Навої. 
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видно було, що він розуміє стан моєї душі. Якоїсь миті 

він сказав, що знає Фаню ще з Рівного, і зауважив, не 

без явного наміру, що той, хто здобуде її серце, буде 
щасливою людиною. 

Він читав із мене, як з відкритої книжки. Немов

би йдучи назустріч моїм сумнівам, він раптом додав: 
«Під час війни справджуються найфантастичніші мрії». 

Ці слова подіяли на мене по-іншому, ніж він при

пускав. Вони нагадали мені, що досі я не насмілився 

сказати їй відверто, що я до неї почуваю. Мені було ні

яково і я злився на самого себе. «Вже одного разу ти 

дезертирував,-казав я самому собі.-І чим це закін

чилось? Твоя дівчина вийumа за іншого! Чи ти знову 

бажаєш цього?» 

Одного разу я зустрів на вулиці свого земляка з Вєжб

ніка-Цукермана. У нашому містечку він працював 

зубним техніком і вважався одним із найвродливіших 

хлопців. Тепер він був шкіра з кістками, прикритими 

якимось дрантям. 

Його вислали до Котласа. Він працював дроворубом, 
у тяжкому кліматі та нестерпних умовах. Для мене було 

загадкою, як він зумів вижити. Шкіра висіла на ньому, 

весь він був чорним і виснаженим. Тільки в очах мож

на було помітити колишній блиск. 

Він розповів мені про долю спільних знайомих, 

з якими перебував на засланні. Одні не дочекалися 

звільнення, померши від хвороб і втоми, інші стали 

каліками. Згадка про них зіпсувала всю радість від на

шої зустрічі. 

Я запросив його до нашого дому. Спершу він був 
так знічений своїм виглядом і станом, що не хотів їсти. 

Мірі довелося вдатися до всіх своїх талантів і перекона

ти його, щоб він насмілився і розділив з нами спільну 

трапезу. 
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Відтоді він став приходити до нас частіше. Під час 

цих відвідин він згадував наше місто, його мешканців 

і різні події. Одного разу він розповів Фані про моїх 

батьків-про чесноти моєї матері, про роль, яку віді
гравав мій батько серед сусідів. Я помітив, що вона 

слухала ці розповіді дуже уважно. У мене складалося 

враження, що завдяки їм вона немовби відкривала 

мене наново. 

Я перестав бути для неї анонімним біженцем 

із Польщі, людиною з табору, волоцюгою, що його до

мом були совєтські потяги, хлопцем без роду-племені. 

Тепер я отримав «прописку»-мав матір і батька, рід

ний дім і друзів. Минуле кинуло на мене промінь світла 

і зняло з мене шкаралущу злиденного життя. 

Мій шлюб із Фанею спровокував Страсберr однією 

фразою. Потім усе покотилося, наче лавина. Ми си

діли за столом, коли я раптом зауважив його слова, 

що варто було би влаштувати весілля. При цьому він 

поглянув на нас дуже промовисто: не було сумніву 

в тому, за кого він п'є. А Цукерман додав, що мої бать
ки були б сповнені радості, якби я привів у дім таку 

прекрасну невістку. 

Я увесь зашарівся, але десь на дні свого серця був 

радий, що він прийшов мені надопомоrу, залагодивши 

справу за мене. Фаня, хоч теж почервоніла, але не втра

тила впевненості. Вона відрізала, мовляв, Середньовіч

чя минуло, тому не варто вирішувати долю жінки, не 

запитавши її думки. 

У цих словах я відчув укол у серце. Але, вочевидь, 

лише я сприйняв їх страшенно серйозно, бо Цукерман 

підніс склянку з вином і побажав нам щастя. Міра не

мовби цього чекала й повідомила, що завтра вранці 

вибереться до знайомого різника, який за відсутності 

рабина мав провести шлюбну церемонію. 
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-Мама Фані була б нещасна, якби довідалася, що її 

дочка не взяла шлюб під хупою17,-пояснила вона,-за 

законами Мойсея та Ізраїля. 

Чесно кажучи, все було залагоджено за нас і ніхто не 

спитав про згоду. Розпочалися «таємні» приготування 

до весільного бенкету. Міра зайнялася пошуком прові

анту-м'яса, масла, сиру, яєць. Зальцберr і Цукерман 

поралися, готуючи весільні страви. 

Я все ще не був упевнений у реакції Фані. Думав, 

чим усе це обернеться. «У найгіршому разі,-втішав 

я себе,-все завершиться дуже пристойною вечерею». 

Але одна лише думка, що в цих старань міг би бути 

такий фінал, доводила мене до розпачу. 

Усупереч моєму песимізму події наближалися до 

відповідного завершення. Цукерман погодив деталі 

шлюбної церемонії з різником. Крім того, знайшов 

двох охочих, які мали стояти на чатах перед будинком 

і сигналізувати, якби раптом з'явилися енкаведисти. 

Релігійні шлюби були заборонені, і їхні учасники мог

ли тяжко за це заплатити. 

Шлюбна церемонія мала відбутися в домі різника, 

який мешкав у Новому місті. Ми вирушили в тому на

прямку. За нами слідували Міра, Зальцберr і Цукерман. 

Я тримав Фані за руку і відчував ніжне тепло її пальців. 

Ніхто з нас не озвався словом. Я був такий щасливий, 

але не міг видобути із себе жодного слова, яке виразило 

мої б почуття. 

Мовчки ми дійшли до Нового міста. Все вже було 
готове. Знайшлися навіть-не знаю, яким дивом здо

буті,-обручки. Однак сама церемонія відбулася дуже 

швидко через страх викриття. Я став із Фанею під 

шлюбний балдахін. Різник прочитав шлюбну угоду. 

17 Хупа -весільний обряд у юдаїзмі. 
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Міра дивилася на нас своїм щирим материнським по

глядом. Вона усміхалась, а 01ьози текли їй по обличчю. 

Я відчував, як Фаня тремтить. Знав, про що вона думає. 

У мене перед очима стояли образи моїх батька й мате

рі та найближчих родичів. Я дуже старався їх затрима

ти. Нехай вони стануть поруч зі мною і візьмуть участь 

у штобі їхнього сина, їхнього найммодшого сина. 

Слова різника доходили до мене, наче крізь '!)'Ман. 

Я почув виrуки: «Мазел-тов! Мазел-тов!» Це присутні ба

жали нам щастя. 

Я взяв Фаню за руку. Ми дивились одне на одного 

й усміхалися, засоромлені. Ми стали подружжям. 



Розділ XXVIII 

весільний бенкет відбувся в нашій кімнаті. Хазяйка 
щільно зачинила вікна, щоб звуки урочистосrі не 

було чутно на вулиці. З'явилися весільні гості-Соло
монович і До манкевич із доньками, обидва мої невдалі 

конкуренти, адвокат Мєчиславський із польського ко

мітету, доктор Герцог, колишній представник Варшав

ської асоціації кіно, та багато інших. 

Страсберr виголосив весільнупромовупо-єврейськи. 
Були традиційні побажання на адресу всіх присутніх. 

Бажали, аби діти щасливо заснували свої родини (хоча 

багато хто й не знав, де їхні діти поневіряються на 

безкраїх просторах Совєтського Союзу), а також щоб 

закінчилось вигнання і прийшло визволення. Не зга

дувалось, про яке саме визволення мова, але кожен 

здогадувався. 

Як завжди на єврейському весіллі, був сміх і був 

плач. Щоби відігнати печаль, Соломонович і Доманке

вич затягли старих російських пісень-ще з царських 

часів. За кожну з них можна було сьогодні отримати 

10 років заслання. Але якщо весілля «нелегальне», то 
можуть бути й заборонені пісні. 

Хтось попросив Фаню прочитати вірш. Так я довідав

ся, що моя дружина має талант декламатора, що їй на

віть пророкували акторську кар'єру. Одна з сестер Со-

193 



ломонович підігрувала їй на гітарі, а люди тихенько 

підспівували. Єврейські мелодії пливли через кімнату, 

зупиняючись на заслонах. Ми були маленьким острів

цем щастя в океані суму, ворожості й таборів. 

Уже світало, коли гості почали розходитись. Уран

ці хазяйка принесла нам свіжого молока. Залишало

ся ще зареєструвати наш ІШІюб у відділі запису актів 

цивільного стану. У цьому акті не було ні вигляду, 

ні смаку-він нагадував пісний російський хліб. 

Свідків не вимагалося. На стіні висіли портрети Лєні

на та Сталіна. Совєтські вожді, споглядаючи нас згори, 

були єдиними очевидцями цієї події. Чиновник не роз

водив церемоній. Прийняв три рублі. Так ми стали чо

ловіком і дружиною за совєтськими законами. 

Одруження не змінило мого становища. Залишили

ся ті самі проблеми. Тільки тепер я ділив їх із іншою 

людиною. За наполяганням дружини я вирішив зно

ву спробувати записатись у військо. Я знав, що згодом 

польська армія евакуюється до Персії, і що разом із мо

білізованими солдатами виїдуть їхні родини. 
Найближчий-за тутешніми мірками відста

ні-вербувальний пункт був у Іузарі. Подорож, на яку 

вибрався з Фанею, стала нашою ІШІюбною мандрівкою. 

Не було комфортабельних вагонів, ми не зупинялися 

по дорозі в розкішних пансіонатах, але були разом, 

спільно милувалися чарами краєвиду, що пропливав 

за вікнами. 

Досі я подорожував сам. І це, щиро кажучи, не були 

подорожі. Радше пересування в паніці та постійному 

страху. Цього разу мене супроводжувала близька моєму 

серцю людина. Нас не турбувала сірість, що панувала 

довкола, пригніченість людей, їхні обдерті фуфайки та 

схудлі обличчя. Ми стояли біля вікна, спостерігали за 

золотими світанками і кривавими смерканнями сонця. 
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Нам було добре. Мабугь, уперше, відколи ми опинили

ся на цій нелюдській землі. 

До Гузара ми дісталися сірого, туманного дня. 

Віяв пусrельний вітер, несучи з собою парке повітря, 

а втамувати спрагу не було чим: бракувало води. 

Пізніше я довідався, що її привозять аж із Баку, а склян

ка коштує 50 рублів. 
Військовий табір знаходився за кілька кілометрів 

від залізничної станції, серед скелястих гір, вершини 

яких були вкриті снігом. У долині стояли солдатські 

бараки. Я зайшов до бараку, де розмістилася коменда

тура. Там я почув, що набір закінчено, запланований 

контингент сформовано і нових рекрутів не беруть. 

Досвід попередніх спроб записування до армії на

вчив мене, що офіцери небайдужі до шелестких аргу

ментів. Скориставшись нагодою, я шепнув найвищому 

за рангом, що постараюся віддячити за знайдене для 

мене місце в армії. Це подіяло-з його обличчя зійшов 

неохочий вираз. Він сказав, щоб я залишився на кілька 

днів у містечку, і, можливо, з'явиться якийсь шанс. 

Виходячи з офіцерського бараку, я побачив знайо

ме обличчя. Серце забилося в моїх грудях. Так, це був 

Шишка, донощик із львівської тюрми. У нього на сум

лінні було багато в'язнів. Через його донос мене там 

сильно побили. Я запитав, чи він мене впізнав. Він за

перечив, але його поведінка чітко вказувала на те, що 

він мене пам'ятає. Я не міг стриматись. З усієї сили впе

ріщив його по мордяці. Одразу ж навколо нас зібралась 
юрба солдатів, з бараку вибіг офіцер, із яким я щойно 

розмовляв. Я розповів їм, ким є цей тип і що він має на 

своєму сумлінні. Солдати сильно обурились. Якби не 

втручання офіцера, його, мабугь, лінчували б на місці. 

Наше чекання виявилось даремним. Одне місце, 

можливо, і знайшлося б, хоча би звільнене Шишкам, 
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якого, вочевидь, негайно вигнали з армії втришия. 

Але нас було двоє. Той офіцер порадив нам шукати 

порятунку в головному штабі в Янгі-Юлі. Він був до 

нас дуже люб'язний, дав нам рекомендаційний лист 

і-що найважливіше-перепустки та два безкоштов

ні залізничні квитки. 

Одразу ж по приїзді до Янгі-Юлу трапилася чергова 

несподівана зустріч. Біля нас зупинився військовий 

автомобіль. З нього вискочив немолодий солдат, пол
ковник у польському мундирі. Поки я зорієнтувався, 

що відбувається, він підбіг до мене, обійняв і притис 

до себе. 

Я був приголомшений. Полковник запитав: «Ти!не 
впізнаєш мене?» І в цю мить відкрився клапан у пам' яті: 

майор Слівінський! Той самий, із яким я був у Старо

більську, а потім на Колимі. Через газету, про яку він 

мене попросив, я потрапив до карцеру, а з нього був 

перевезений до табору в катинському лісі. 

Колишнього майора важко було впізнати в ново

му мундирі, Нове офіцерське звання надавало його 

фіrурі поважності та значущості. Тільки обличчя за

лишилось те саме. Він одразу ж здогадався, що мене 

привело сюди. Я не мусив нічого пояснювати. «Ти вже 

можеш вважати себе салдатом,-сказав він.-Справу 

буде залагоджено». Я запитав, чи це також стосується 

моєї дружини. «Звісно,-відповів він.-Місце в ешело

ні знайдеться для вас обох». Це додало мені сміливості, 

і я сказав, що мій «двоюрідний брат» Зальцберr також 

хоче з нами їхати. Полковник Слівінський знову мені 

допоміг: «Усі троє можете їхати». 

Я сказав, що ми ще мусимо повернутися по свої 

речі до Джамбула. Полковник попросив, щоб ми не 

спізнювались, бо це останній ешелон. Уже після про

щання з ним я усвідомив, що зі мною діється щось див-
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не. Я відчував якийсь дрож, мені круrилося в голові 

й темніло перед очима. Я подумав, що це внаслідок 

угоми від подорожі й недосипання. Однак, коли ми на

ближалися до Джамбула, стало зрозуміло, що мій стан 

загрозливий. Я не міг самостійно рухатися, мої ноги 

плуталися, а голова безсило спадала на плечі, немов 

була чужа. Слова доходили до мене, наче крізь стінку, 

й відпливали кудись далеко. 

Додому я потрапив на плечі Фані. Коли мене поба

чила Міра, одразу зробила висновок, що в мене важка 

форма малярії. Цей діагноз підтвердив доктор fотліб. 
Мене поклали до ліжка і накрили грубими ковдрами. 

Навпереміну мені було то гаряче, то холодно, що я аж 

стукотів зубами. Я не міг упоратися з дрожем і стрима

ти слину, що стікала на подушку. Фаню, яка сиділа біля 

ліжка, я бачив немов у тумані. Найдивнішим було роз

двоєння особистості. Мені здавалося, що це не я, я не 

знав, де знаходжусь, чи лежу в ліжку, чи мені тільки 

здається, бо насправді я в маминому домі-якомусь за

туманеному, розпливчастому й невиразному. 

Коли я прийшов до тями, то побачив схилену над 

ліжком Фаню. Я намагався мобілізуватись, але моє зне

силення було надмірним. Якоїсь миті до мене дійшов 

голос доктора fотліба, який говорив, що настільки 
важкого випадку малярії ще не зустрічав. Багато чим 

я завдячував цьому славному лікареві. Він приносив 

насилу добуті ліки, щоб мене врятувати. Я боровся 

з хворобою цілих три тижні. 

Одного дня, коли припинився дрож, я намагався 

підвестися з ліжка. Був ранок, у кімнаті нікого не було. 
На хитких ногах мені вдалося дійти до дзеркала. Я не 

міг впізнати себе. У мене було запале обличчя, згаслий 

погляд, а під очима чорні кола. Готліб казав, що моє 

одужання-це справжнє диво. І я мушу бути вдячним 
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Фані, яка безперестанку біля мене чатувала, і лікам, які 

вдалося для мене знайти, а точніше, дістати в різних 

лікарнях. Якби не лікареві зв'язки, важко сказати, як 

би все закінчилось. 
Поволі я одужував. Уже міг одягнугись, намагався 

ходити з ціпком по квартирі. Підійшовши до вікна, 

якусь мить я спостерігав за тим, що відбувається назов

ні. Надворі стояв літній день, блакитне небо випромі

нювало жар. Останній ешелон польської армії вже дав

но відбув до Ірану. Що подумав полковник Слівінський, 

коли ми не з'явились у домовлений час? Тепер це вже 

була програна справа. Я опинився у точці виходу. Со

вєтський кордон знову зачинився переді мною. 

Я все ще почувався дуже ослабленим, а в голові 

була каша. Мене мучили думки про те, що треба буде 

шукати нових способів виживання. Яких? Я вирішив 

визирнуги на вулицю. Відчинив двері. Мене вдарило 

гарячим повітрям. Вдалині видніли снігові шапки гір, 

але їх вигляд не приносив прохолоди. Складалося вра

ження, ніби на вершини одягнуго металевий ковпак. 



РозділХХІХ 

явідчув себе трохи краще і почав шукаm якусь ро

боту. Скромні заощадження, які ми мали, вичерпа

лися дуже швидко. За речі, що вдавалося продаm на 

базарі, ми купували продукm й плаmли за кварmру. 

Я звернувся до директора місцевого підприємства 

і запитав, чи не міг би він даm мені якусь роботу. 

Я прийшов у слушний момент, бо якраз звільнила

ся посада конвоїра. Я мав перевозиm з Джамбула до 

Караганди фуфайки. 

Мене втішила ця пропозиція. Це було приємніше, 

ніж виконання рабської норми на підприємстві, що

денне ходіння на збори та підтримка різних резолю

цій. Крім того, я полюбив мандри, які стали вже моєю 

другою натурою. 

Звісна річ, цього разу я мав подорожуваm як дер

жавний працівник, а це зовсім інше, ніж приватна по

дорож. Другим конвоїром був інвалід-росіянин. Ми су

проводжували два вагони фуфайок, і кожен із нас 

відповідав за свій. 

Незабаром після відправлення зі станції я поміmв, 

як мій колега-конвоїр витягає три фуфайки і продає 

якимсь підозрілим типам. Це злодійство мене приго

ломшило. Я запитав його, чи він, бува, не збожеволів, 

адже ми відповідаємо за товар головою і недостач бути 
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не повинно. Його відповідь була короткою: «Не твоё 
собачье дело!» 

Я повідомив йому, що оскільки відповідаю за свій 

вагон, охоронятиму його, як зіницю ока. Те, що він ро

бить у своєму ваrоні,-це його справа. Він обклав мене 
добірними російськими матами, і на цьому розмова 
закінчилась. Лише наприкінці подорожі з'ясувалось, 

що з нас двох він краще знав, що треба робити, щоб 

не мати проблем. 

Перевезення товару було непростою справою. Потяг 

частіше стояв, аніж їхав. Щоразу нас відправляли на 

бічну колію через брак «вільної лінії». Лінія звільняла

ся, коли начальник станції отримував пляшку горілки. 

По дорозі ми бачили безліч вагонів, що їхній вміст мок

нув під дощем або смажився на сонці, а доступ до них 

мало небагато вповноважених осіб. 
У Челябінську за два літри горілки ми впросили 

начальника, щоб він причепив наші вагони до паса
жирського потяга, й у такий спосіб забезпечили собі 

вільний ш.лях аж до Пєтропавловська. Звідти до Кара

ганди через Акмолінськ їздив приміський поїзд. Наші 

вагони приєднали до його складу. Так ми дісталися 

пункту призначення. 

Я спостерігав за довгими конвоями арештантів і за

сланців, що їх вели солдати НКВС. У цій місцевості така 

картина була звичною. Натомість чимось новим для 

мене стали колони німецьких військовополонених. 

Дивлячись на них, я думав: «Так виглядають кати мого 

народу! Брудні, зарослі й обірвані. Покірні, наче вівці. 

Запопадливо посміхаються до совєтських солдатів ... » 
Мене охоплювали огида й сум, коли я зустрічав шерен

ги німців. Я відвертав голову, щоб їх не бачити. 

У шахтарській Караганді наші вагони відставили 

на невеличку бічну станцію, де вивантажували товар. 
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Станційний дім більше нагадував іграшковий будино

чок, ніж залізничний вокзал. Усе селище складалося 

приблизно з десяти дерев'яних будівель, розкиданих 

по піщаній території. Здалеку було видно огорожу з ко

лючого дроту й характерні вартові вежі. В одному з тих 

таборів перебувало, мабуть, 120 тисяч в'язнів. 
Я чекав, що зробить напарник-конвоїр, як він роз

рахується за нестачу фуфайок. Однак нічого не сталось. 

Все відбувалось нормально. Жодних претензій, потис

нули один одному руки, поплескали один одного по 

спині. Справа з'ясувалася, коли дійшло до прийому 

моєї партії фуфайок. 

Я поінформував завідувача складом, що довіз фу

файки в найкращому вигляді. Той поглянув на мене 

з безмежним здивуванням, а потім зайшовся сміхом. 

Він нахилився до мене і сказав, щоб я у звіті вказав, що 

по дорозі в мене було вкрадено сто фуфайок. А зиск ми 

поділимо навпіл. Я не повинен боятись, ніхто мені ні

чого поганого за це не зробить. Товар везли без охоро

ни, і це природно, що під час такої довгої дороги трохи 

фуфайок пропало. 

Однак я затявся, мовляв, якщо в мене нічого не 

вкрадено, значить я не бачу причин, аби розрахо

вуватися з меншої кількості фуфайок, ніж я привіз. 

Завідувач іронічно поглянув на мене і зробив корот

кий висновок: /fь1 дурак!» Він розлютився, але не мав 
виходу і дав мені квитанцію про здачу цілої партії това

ру. Наприкінці він лише сплюнув і, процідивши крізь 

зуби якесь прокляття, грюкнув дверима складу перед 

моїм носом. 

Надворі віяв дуже сильний вітер. Перехожі йшли, 

тримаючись за паркани і телеграфні стовпи. Я не по

мітив дітей, яких, мабуть, у таку погоду не випускали 

надвір. Чув, що траплялися випадки, коли їх відносило 
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вітром, а пізніше їхні тіла знаходили присипаними піс

ком, бувало, й на великій глибині. Дорога до вокзалу, 

хоч він і був дуже близько, забрала в мене годину. 

Зворотна подорож тривала півтора тижня. Відря

дження, яке оплатило підприємство, дало змоrу весь 

цей час пережити без проблем. У Джамбулі я почув, 

що зіпсувалися стосунки між Сталіним і Сікорським. 

Поляків совєтська влада знову почала трактувати як 

ворожий елемент. Їх витягали з помешкань і висилали 
у військово-трудові бригади. Люди на підприємсrвах 

домагалися російських документів. Польські докумен

ти, які колись давали різноманітні привілеї, сrали те

пер перешкодою. 

Ми постійно потерпали від примх російських мож

новладців. Коли панує згода, нас гладять по голівці, 

наче слухняних дітей. Коли ситуація змінюється-ми 

перші в черзі на побиття. Поляки залежали від ласки 

або неласки Кремля і не були певні ані своєї долі, ані 

свого статусу .. 



РозділХХХ 

ми переїхали до Коканда, де я одразу ж отримав на

ступний конвой. Цього разу-два вагони з 18 боч
ками горілки, кожна з яких уміщувала від 500 до 800 
літрів. На роль другого конвоїра я запропонував Фаню. 

Не хотів її знову залишати саму. Жипя в розлуці загро

жувало багатьма трагедіями в такі непевні часи. 

Робота конвоїра для дружини потребувала певних 

зусиль, але врешті-решт усе вдалося. Наш ешелон 

складався з трьох платформ. За дві з них відповідали 

я і Фаня, за третю- сімдесятидворічний росіянин. 

Пунктом призначення вказувалося місто Нукус. 

Наш товариш, попри солідний вік, був чоловіком 

енерrійним і рухливим. Він предсrавився нам як Іван 

Іванович Мартов. Сказавши це, підморгнув, мовляв, 

уважає нас за своїх спільників. Не встиг потяг рушити 

від станції, як Іван Іванович витяг молоток, обценьки 

і rумовий шланг. Молотком він відбив корок із боч

ки, вклав усередину кінець шланга й заходився пере

ливати горілку до величезної каструлі. Він робив це 

з неабияким застередженням і методичною точнісrю. 

Дивлячись на це збоку, можна було подумати, що Мар

тов виконує службовий обов'язок. Час від часу він по

глядав на нас, немовби хоrів цим сказати: «Ходіть, діт

ки, подивіться, як це робиться!» 
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Я запитав його, чи він не боїться, що крадіжку 

виявлять. Він посміхнувся всією широтою беззубого 

рота, уже тридцять років Мартов працював на пере

везенні горілки і зуби з'їв на відливанні алкоголю 

з бочок. Каже, рідини в бочках не зменшиться. Скіль

ки віділлє, стільки й назад доллє. Вода в Росії ще не 

дефіцит. А якби хтось захотів дослідити вміст, то теж 

йому нічого не доведуть. Адже що таке кілька літрів 

води у 800 літрах алкоголю? 
Він продавав цю крадену горілку на кожній стан

ції, на якій наш ешелон зупинявся. Від покупців від

бою не було-вишиковувалися черги. А старий усе 

наливав. У пляшки, в банки, в чайники. Коли потяг 

рушав, він брався за наступну бочку. Відкривав корок, 

встромляв шланг і відсмоктував до посудини відпо

відну кількість горілки. 

Найбільше проблем завдавали нам нічні перевірки, 

що під час транспортування алкоголю є обов'язковими. 

Не можна було допустити злодіїв, бо якби пішла чутка, 

що ми веземо горілку, ми могли б наразитися на напад, 

після якого нічого б не залишилось. А ночі були щоразу 

холоднішими, і ми промерзали до кісток навіть крізь 

грубі ковдри. 

У мене був чесний намір-довезти всі бочки в та

кому стані, в якому ми їх отримали. Але вже на пер

шій станції з'явилася залізнична міліція, «железно

дорожная НКВД», вимагаючи горілки для розігріву. 
Вони відставили наші вагони на бічну колію, і єдиною 

можливістю продовжити подорож було відкупитися 

горілчаною даниною. У такий спосіб і з нашої бочки 

протекло. Відтоді ми дуже боялись, але старий нас 

заспокоїв. «Якби ви приїхали з недоторканими боч

ками, - сказав він,-вас би однозначно сприйняли за 

ненормальних». 
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РозділХХХ 

Сидячи з Фанею у будці конвоїра, ми міркували про 

те, як дивно Бог улаштував світ. Температура падала 

все нижче, повітря було різким і чистим. Прикрив

шись ковдрами, ми вслухались у С'І)'Кіт коліс і спогля

дали краєвиди за вікном. Іноді в мене складалося вра

ження, що ми самотні в цілому світі, їдемо невідомо 

звідки й невідомо куди. Мені було так добре, клопоти 

й переживання віддалялись. 

Однієї ночі наш потяг зупинився на станції в Турке

стані. Він стояв недовго-лише дві години. Зате коли 

він рушив, то набрав такої швидкості, що міг би по
змагатися з експресом у Владивостоку. Нам забивало 

подих від несамовитої швидкості. Ми не розуміли, що 

відбувається. Як раптом побачили, що хтось лізе на 

нашу платформу. Спочатку ми подумали, що це злодій. 

А виявилось, начальник поїзда. Він звинуватив нас 

у тому, що ми напоїли машиніста і будемо відповідати, 

якщо станеться катастрофа. 

А потяг усе мчав. Він не зупинявся навіть на станці

ях, на яких повинен був зупинятися, щоб набрати води. 

Нас охопила паніка. Неминуче мусило дійти до трагедії. 

А начальник стояв над нами і погрожував, що закує нас 

у кайдани, накаже вислати або розстріляти. Однак він 

заспокоївся, коли отримав у подарунок пакетик рису. 

Цей аргумент подіяв набагато успішніше, ніж переко

нування, що це не ми напоїли чортового машиніста. 

Заспокоєний, він рушив у напрямку локомотива. 

Все разом це виглядало, як сцена з якоїсь кінокомедії. 

Ми бачили, що люди, повз яких ми проїжджаємо, пока

зують на нас пальцем, а на станціях махають до нас пра

порцями. А ми все мчали як божевільні. Нарешті через 

певний час ми відчули, що потяг сповільнюється-аж 

до свого звичайного темпу. Це означало, що начальник 

уже дійшов до машиніста. 
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Із переміщенням на північ ставало дедалі холодні

ше. В Уральську наші вагони від'єднали від складу і пе

ревели на бічну колію, де вони мали чекати на потяг 

до Аральська-порту на Аральському морі, наступного 

етапу нашої подорожі. 

В Аральську нас вразила шалена кількість продавців 

солі. Вочевидь, порт існував завдяки продажу цього про

дуюу. Подорожні купували сіль у великих кількостях. 

Пакували її у валізи та мішки. В інших регіонах країни 

це була рідкість, за якою стояли в чергах і платили ви
соку ціну. 1ут сіль була дешева, як пісок, і так само, як 

пісок, доступна. Торговці робили на ній вдалий бізнес, 

продаючи її або використовуючи як товар для обміну. 

За горстку солі вони отримували дефіцитні товари. 

Навколо Аральська розташувалося багато таборів. 

Ух було видно на кожному кроці. Іван Іванович, який 
знав ці землі, став підкреслено обережним. І не наду

живав молотком і шлангом. Всюди роїлося від енкаве

дистів, а контроль став дуже суворим. Старий вважав, 

що ризик занадто великий. Він стверджував, що всі 

тут-від носильника до начальника станції-співро

бітники НКВС. 
В Аральську ми стояли два дні, чекаючи на пароплав. 

Нас здивував своєю прихильністю місцевий начальник. 

Спершу він дістав нам два відра теплої води, щоб ми 

могли вмитися після довгої подорожі, а потім запросив 

нас на обід, що складався з вареної і смаженої риби. 

Господар виявився людиною товариською та начи

таною. Часто-густо він цитував Пушкіна й Лєрмонтова. 

А наприкінці дав досить чітко зрозуміти, що очікує від 

нас взаємності у формі горілки. Я побачив, як в Івана 

Івановича затремтіли руки. Однак начальник його за

спокоював. Мовляв, він не повинен боятись, і нам ні

чого не загрожує. Аби довести свою щирість, він витяг 
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із шафи військовий мундир, після чого повідомив, що 

відтепер він мій. ДоЮІав ще кілька пар черевиків, дві 

ковдри і короткий кожушок для Фані. А насамкінець 

силоміць тицьнув нам кілька тисяч рублів. 

Ми не мали виходу-треба було ризикувати. Я повів 

його до платформи. Видно, що він так чинив не вперше, 

бо робив усе зі знанням справи. Він налив собі горіл

ки у два чайники, заніс додому, йдучи бічною дорогою, 

а за хвильку знову був біля бочок. І так курсував багато 

разів. Я порахував, що він витяг близько 50 літрів алко
голю, доливаючи замість нього воду. Мені пригадалося 

коротке оповідання Шолома Алейхема «Хлопчик Мотл», 

що його герой торrував квасом. Те, що ЮІієнт випивав, 

Мотл заповнював водою-іноді з крану, іноді з балії. 

Всупереч страхам Івана Івановича, нас ніхто не по

тривожив. Без перешкод ми завантажили товар на 

пароплав. Це була занедбана і надзвичайно брудна по

судина, команда якої сЮІадалася з шести жінок і чоти

рьох чоловіків. 

Знаючи, що ми веземо горілку, команда намагалася 

бути з нами дуже люб'язною. Найбільше хотіла з нами 

«подружитись» капітанова дружина. Вона кокетувала 

з нашим товаришем. Її чоловік, здається, ревнував. 
Він мовчав, опускаючи очі на скуйовджену бороду, 

і тільки час від часу кидав на суперника лютий погляд. 

Усе це було інсценізацією, мета якої-витягти зі ста

рого якнайбільше алкоголю. 

Життя на кораблі важке і жорстоке. Люди тут гару

вали. Жінки виконували ту саму роботу, що й чоловіки. 

Це були міцні та суворі баби, які не поступалися чоло

вікам ні силою, ні способом життя. Вони висловлюва

лися так, як і жили,-грубо і вульгарно. 

Озеро, що його не просто так називали морем, було 

гігантським і неспокійним. Хвилі безжально розгойду-
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вали наш корабель. Ми пливли три доби і все ще не 

було видно другого берега. Вода постійно змінювала ко
лір. Упродовж дня вона з блакитної перетворювалася 

на сіру, потім на зелену, а надвечір ставала темно-си

ньою, як нічне небо. 

Нам дали найкращу каюту в надії, що ми відпові

мо взаємністю-тобто алкоголем. Попри холодні ночі 

один із нас постійно мусив охороняти бочки, аби до 

них ніхто не допався. Стояння вночі та стеження за то

варом у непроникній темряві не справляло приємнос

ті. Однак ми не мали вибору. 

Наш пароплав гойдався на хвилях, наче стара, роз

хитана балія. Бочки бились одна об одну. Здавалося, 

щомиті вони можуть розлетітись, а їхній вміст вите

че у солоне озеро. Однієї штормової ночі розігралося 

справжнє пекло. Ми боялися, що навіть якщо посудина 

не піде на дно, то там може опинитися наш вантаж. 

Ми перебігали від бочки до бочки, прив'язуючи їх чим 

траплялося: частинами нашого гардеробу і ковдрами. 

Страх перед наслідками втрати вантажу додавав нам 

сил і витривалості. 

Закінчилося тим, що одна бочка лопнула. Попри 

шторм члени команди кинулися до рідини, що поте

кла з бочки. Її набирали у чайники й відра, зачерпува
ли горілку, змішану із солоною водою, що проникала 

на борт. Капітан заспокоїв нас, що нема причин для 

побоювань- він підпише документ, у якому пояс

нить, що бочка розбилася під час шторму, і це звіль

нить нас від відповідальності за її знищення. І, звісно 

ж, він склав такий документ, використавши всі пе

чатки, які тільки мав. 

Спокійніших вод ми дісталися біля гирла Амудар'ї, 

та відразу ж опинилися в оточенні рибальських чов

нів. Рибалки пропонували нам рибу взамін на горілку. 
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Крапельку, щоб хоч рота змочити! Це було явне наду

живання, бо риба не належала їм, а горілка-нам. Од

нак кого цікавили такі дрібнички? Отже, вони «змочи

ли рота», а ми попоіли смачної, жирної риби. 

У Каракалпацькій АССР не було залізниці. Тому пере

везення відбувалися переважно водним шляхом-зо

крема, Амудар'єю. Наш пароплав насилу продирався 

проти течії річки, оминаючи численні піщані острови. 

Врешті ми потрапили на берег. Територія була rусто 

поросла, і ми ніде не бачили людей. Двоє членів ко

манди вискочили на берег і прив'язали посудину гру

бими линвами до паль. 

Ми покинули борт. Звіддалік виднілися будівлі 

радгоспу, який був метою нашої подорожі. Бочки ви

котили дерев'яним трапом на пристань. Нам сказали, 

що зараз по них когось пришлють. Це «зараз» тривало 

цілих 1 О днів. Виявилося, що ми в цьому не самотні, 
були тут і інші люди у схожій ситуації. Ми грілися біля 

вогню, чекаючи на прийом товару, а наше очікуван

ня постійно урізноманітнювали міліційні перевірки. 

Кожні кілька годин якийсь інший патруль перевіряв 

наші документи і накладні. Щоразу ми знову й знову 

мусили розтлумачувати обставини втрати бочки і по

яснювати, що сталося з алкоголем, який у ній перево

зили. Коли протокол капітана корабля таки прийняли, 

нас залишили у спокої. 

Тепер ми могли вирушити до сусіднього містеч

ка Турткуль, куди приїхали наступного ж дня ванта

жівкою. Місцина являла собою оточені парканами 

дерев'яні будинки, розкидані уздовж піщаних вуличок. 

Ми зробили візит голові міської ради. Нас прийняв ви

сокий, світловолосий і ясноокий чоловік із кирпатим 

носом. Несподівано він заговорив із нами на вишука

ному їдиші. Розмовляли на різні теми, але щоразу роз-
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мова поверталася до нашого вантажу. Він заспокоївся, 

коли отримав кілька літрів горілки. 

Проте найбільше нас вразило не поводження 

«председателя», а місцевий базар. Ми були зачудовані 
великою кількістю різноманітних видів м'яса і сала, 

а також хліба, які там пропонувались. Звідки в цій 

примітивній місцевості, де не було навіть електрики, 

на цій піщаній, пустельній землі така кількість різних 

продуктів? Це насправді приголомшувало. 

Коли ми повернулися на берег, довідалися, що при

були дві вантажівки, які заберуть наш товар до рад

госпу. Однак тут нас чекала неприємна несподіванка. 

Під час перевірки наших бочок виявили, що кожна 

важить менше, ніж повинна. Натомість цих проблем 

не було в Івана Івановича. Його бочки важили стіль
ки, скільки треба, попри те, що він постійно відливав 

з них горілку. Старий глянув на наші заклопотані міни 

і розреготався. 

-Ви наївні,-сказав він.-Неважливо, що важать, 

а як важать. 'треба дати комірникові кілька відерець 
горілки, і бочки важитимуть як слід. 

Ми зрозуміли, що мусимо вчинити так само. Я попро

сив комірника відійти набік і сказав йому, що він може 

відлити собі пару літрів горілки. Двічі його не треба 

було просити. Й одразу ж наших проблем як і не було. 
Він виписав нам квитанцію про витік 200 літрів унаслі
док форс-мажорних обставин під час перевезення. 

Нарешті ми позбулися цих нещасних бочок. На

став час повертатися додому. Однак, з'ясувалося, що 

так само це зробити неможливо. Разом із настанням 

зимових холодів Аральське море замерзло, і щоби по

трапити до Коканда, треба було обирати інший шлях. 

Перед від'їздом назад ми ночували в одного каракал

пака. Лежачи на твердій постелі (її розклали прямо на 
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підлозі), я почав думати про цю дивну подорож із боч

ками алкоголю. Раптом усе здалося мені настільки гли

боко ідіотським, що я зайшовся нестримним сміхом. 

Фаня дивилася на мене, як на дурня, а я ніяк не міг 

зупинитись. 01Же, висилають трьох людей із 54 бочка
ми горілки на величезну відстань. Цей вантаж тягнуть 

через гори і долини, водою і суходолом, потягами, ко

раблем і вантажівками. Весь час у ньому меншає алко

голю і додається води. З них висмоктують горілку не

чесний конвоїр, начальники станцій, офіцери Червоної 

Армії та НКВС, залізнична міліція, директори заводів, 

державні чиновники, робітники й селяни, а вже напри

кінці-комірник, який приймає цей вантаж. Одні цей 

алкоголь купують, інші вимагають горілчаної данини. 

Ця подорож із горілкою, по суті, була виправою 

крізь совєтську дійсність. Якби комусь захотілося зня

ти фільм про наш похід, то був би найправдивіший 
і найточніший образ Совєтського Союзу. У ньому б не 
було жорстокості таборів, тюрем і терору. Але в ньому 

постало б усе безумство совєтської системи. Бо Совєт

ський Союз-не тільки жорстока країна, а й смішна. 

Аж до безумства. 
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виявилося, що легше було до Каракалпацької Респуб

ліки приїхати, ніж із неї виїхати. Коли замерзали 

водні шляхи, залишалося тільки шосе. Головним тран

спортним засобом ставали вантажівки, якими можна 

було скористатися після попереднього дозволу НКВС. 

Отримавши дозвіл, доводилося чекати слушної на

годи. Поки вона не траплялося, ми мусили ночувати 

в брудних монгольських халупах, у яких роілося від 

різноманітного хробацтва. 

Зворотний шлях пролягав через піщаний степ. 

Час від часу ми бачили фрагменти мурів стародавніх 

міст, що, покинуті людьми, загрузали в пісок. Спогляда

ли бійки диких фазанів. Іноді відчуття місця втрачалося 

і здавалося, що ми подорожуємо африканським степом. 

Дійсність лише ненадовго дозволяла про себе забу

ти. Достатньо було кинути оком трохи вперед, аби по

мітити численні табори. Вони були всюди. Ми минали 

колони в'язнів, що їх вели озброєні енкаведисти, а та

кож групи табірників, які працювали на будівництві 

доріг або бараків. 
Вигляд цих будівель змушував частіше битися моє 

серце. Скільки людей перебувало там, за цим колю

чим дротом? Гігантська країна, всуціль укрита табора

ми! Тут є різні кліматичні зони, живуть різні народи. 
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Тільки одне тут незмінне-табори. Всюди ті самі дроти, 

ті самі вартові вежі й печальні погляди каторжників. 

Зі степу, рідко порослого карликовою рослинні

стю, одного ранку ми потрапили у місцевість, відому 

з вичинювання каракульових шкурок, що їх отриму

ють від шістнадцятиденних ягнят тутешньої породи 

овець. Каракуль справив на нас враження сучасного 

міста, ми побачили багато високих будинків, а на вули
цях-досить добре одягнутих казахів і татар. Місцеве 

населення, попри совєтську пропаганду, все ще керува

лося традиційними звичаями, які іноді шокували нас. 

Я чув, що тут після народження дитину вкривають бо

лотяною оболонкою, в якій її тримають шість тижнів, 

і тільки після цього купають. 

У Чарджоу ми могли сісти на потяг, що їхав до Ко

канда. Звідти дорога вела вже просто додому. Вся подо

рож зайняла в нас чотири місяці. 

У Чарджоу нас зустріла новина, що в Совєтському 

Союзі формується нова польська армія. От тільки цьо

го разу мови про її передислокацію до Ірану не було. 

Вона мала боротися разом із Червоною Армією на схід

ному фронті. 

Також ми довідалися, що совєтські війська поча

ли визволяти окуповані території Совєтського Союзу. 

Але єврейських мешканців на них не знаходили: усіх 

їх знищили німці. 

Нам не вкладалось у голові, що можливе щось по

дібне. Але про це розповідали люди, які там були, які 

бачили цей потворний злочин нацистів проти єврей

ського населення. Розповідали про масове вбивство ти
сяч євреїв у Бабиному Яру. Весь єврейський Київ було 
знищено впродовж однієї ночі! 

Ці страшні новини скерували мої думки до рідних 

країв. Чи так само чинили нацисти в Польщі? Коли я ді-
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знався про їхні злочини на совєтській території, мож
на було очікувати найгіршого. Я відкидав чорні думки, 
але вони приходили до мене постійно. Під час набли

ження до кокандського вокзалу червіnь призахідного 

сонця вперто асоціювалась у мене з КОJІьором крові. 
тим часом над моєю головою збира11ися нові хмари. 

Не встигли ми повернутися додому, як хазяйка повідо
мила мені, що приходила міліція. На nідприємстві, до 
якого я одразу ж подався, уже керував Ііовий директор. 

Він нічого не знав ані про мене, ані npo мою справу. 
Наказав прийти наступного дня. 

Наша хазяйка не знала, з якої причини мене роз
шукували. Міркуючи над цим, я дійшов висновку, що 
єдиною причиною може бути моє польське громадян
ство. Ще перед нашою «командировкою» почалися пе
реслідування людей, які відмовилися від совєтського 
громадянства. 

Наступного дня я знову з' явився в кабінеті директора. 

Я вручив йому документи з відрядженЮ{ і попросив про 
зарплатню за період конвоювання ван'Гажу. Він зробив 

дивну міну, підвівся з-за столу й наказав мені зачекати. 
Вже по дорозі на підприємство я мав кепські перед

чуття. Тепер я був переконаний, що затівається щось 
недобре. Прагнув якнайшвидше по«инути кабінет 

і сказав, що якщо він мені не видасть гроші сьогодні, 
то я прийду за кілька днів. 

Директор став переді мною, блокуючи мені шлях до 
дверей. Я його відштовхнув і попрямував до виходу. Там 
уже чекав охорdнець, націливши на меnе зброю. Збігли
ся працівники й оточили мене. Незабаром з'явилися чо
тири функціонери НКВС, убрані в цивільне. 

Скоро я опинився в будівлі цієї устаnови. Мене поса
дили в зачинене приміщення, а через годину повели на 

допит. За хвилю бічними дверима впустили поперед-
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нього директора підприємства. Він був деморалізова

ним, брудним і зарослим щетиною. 

Мене запитали, чи знаю я цього чоловіка. Я відпо

вів, що цей чоловік найняв мене конвоювати вантаж 

із горілкою. «Скільки ти йому заплатив?»-запитують 

мене далі. Відповідаю, що ні копійки. Директорові було 

потрібно два конвоїри, і якраз у цей момент нагодився 

я, шукаючи працевлаштування для себе і дружини. 

Раптом тактика змінилась. Енкаведисrів перестали 

цікавити мої контакти з колишнім директором. Тепер 

вони запитували, чому я досі не маю совєтського пас

порта. Я відповів: через те, що моя родина залишилась 

у Польщі і я маю намір до неї повернутись. 

Питання про паспорт я міг очікувати. А запитання 

про такого собі Константиновського? Це була неспо

діванка! Однак я не мав причин нічого приховувати, 

тим паче, що-як я вже здогадувався-саме він стояв 

за моїм арештом. Я не жалів деталей, пов'язаних із об

ставинами знайомства з цим чоловіком і його злодій

ським ремеслом. 

Інформація про діяльність Константиновського 

явно не припала до смаку енкаведистові, який мене до

питував, бо він наказав закінчувати і спровадив мене 

в 110рму, куди я вирушив у супроводі двох озброєних 

солдатів. Виходячи зі слідчого ізолятора, я звіддалік по

бачив Фаню. Вона стояла засмучена, нервово заламую

чи руки. Підійти до неї я не міг. Тільки крикнув їй, щоб 
вона не ризикувала і прийняла совєтське громадянство. 

Я опинився в камері, напханій узбеками. В'язниця 

була розташована у приміщенні середньовічного замку 

і мала грубі, облущені стіни. Я сів скраєчку нар. Почу

вався, як упіймана в пастку дика тварина. За що мене 

посадили? Що поганого я зробив? Я мовчав, не маючи 

бажання розмовляти з в'язнями. 
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Знову мусив звикати до 110ремноrо повсякдення: 

400 грамів хліба і суп на цілий день. Суп був зовсім не
їстівним. Настільки огидної бурди я не їв у жодному 

таборі. На третій день перебування в Коканді мене за

брали до тимчасового табору в Ташкенті. Там сиділи 

люди з усіх кінців Совєтського Союзу. Я чув, що в цьому 

таборі перебуває 200 тисяч в'язнів. Серед них були і со
вєтські офіцери, вислані за спробу дезертирства або 

переходу на німецький бік. 

Умови життя тут були нестерпними. Я бачив, як чо

ловіки голили один одного шматком бляхи. Нас охоро

няли казахи й узбеки-набагато безжальніші за росій

ських конвоїрів. Міркуючи над причиною мого арешту, 

я впевнився у думці, що на мене доніс Константинов

ський. Не знав лише, що саме він про мене наговорив. 

Мій сусід, колишній російський офіцер, переконував, 

що якщо мене засадили за неприйняття совєтського 

паспорту, то можуть дали щонайбільше рік в алматин

ському таборі. Одже, усе залежить від мого «статусу». 

Через 12 днів перебування в тимчасовому табо
рі мене забрали до ешелону. Тут я зустрів знайомих 

із Джамбула. Від них довідався про трагічну долю 

Страсберrа. Його арештували й засудили на 15 років 
заслання. Він потрапив до міста Саксаульський, де був 

застрелений. Цю звісrnу підтвердили надійні свідки. 

Потяг волочився добре відомим для мене маршру

том-через Алма-Ату й Уштобе в напрямку Новосибір

ська. На місце ми потрапили за 1 З днів. Я перебував 
у щоразу гіршому настрої. Сумував за дружиною, три

вожився за її долю, мене охоплював жах від самої дум

ки, що я знову опинюся на Колимі, в якомусь таборі 

невільничої праці. 

Однак сталось інакше. У Новосибірську мені та ще 

двом в'язням, затриманим за відмову прийняти совєт-
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ське громадянство, наказали покинуги ешелон і при

вели до вагона, причеШІеного до пасажирського по

їзда. Ми міркували, куди тепер нас повезуть. Поїзд не 

поїхав ані ліворуч-у напрямку Омська, ані право

руч-у напрямку Красноярська. Через двадцять чоти

ри години ми опинилися на станції в Кемерові, а ще 

за кілька годин зупинилися в Лєнінську-Кузнєцькому. 

Ми чули пасажирів, що виходили й сідали, звуки при

вітань і прощань. Тільки наш вагон залишався зачи

неним і глухим, наче склеп. Нашою станцією призна

чення виявився Сталінськ18 • до якого ми потрапили по 

трьох днях прямування. 

Ця довга подорож таки далася взнаки нашим кіст

кам. Ми були зголоднілі, брудні й зарослі. У такому 

стані нас повели через місто до тюрми. На щастя, зна

ходилася вона неподалік вокзалу. У Сталінську я впер

ше побачив, що в Совєтському Союзі ув'язнюють ще 

й малих дітей. тим, яких я бачив у камері, могло бути 

не більше восьми років. Убрані в лахміття, із заповзя

тими, хитрими очками, ВОНИ, певно, належали ДО бан
ДИТСЬКИХ зграйок, якими кишіла вся Росія. 

Я не знав, що мене чекає. Трохи заспокоївся, коли 

збагнув, що перебуваю у віданні звичайної міліції, 

а не НКВС. Це давало певну надію. Серед ночі мене 

викликали на допит. Зі мною розмовляв молодий 

і люб'язний офіцер-слідчий. Він запитав, чому я не 

прийняв совєтське громадянство. Я розповів те саме, 

що і в Коканді. Він не наполягав на подальших пояс

неннях. Можливо, вважав мій випадок малоістотним. 

тим паче таких, як я, були тисячі, тож не варто було 

витрачати на нас час та енергію. 

Він натиснув на кнопку, й одразу з'явилося двоє мі-

18 Назва місrа Новокузнєцька від 1932 до 1961 року. 
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ліціонерів. Я подумав, що вони почнуть бити. Проте 

вони взяли мене під руки і повели до слідчого ізолятора. 

Зазвичай перебування тут тривало від 10 до 15 днів, 
після чого арештанта відправляли до звичайної тюрми. 

Приміщення, куди мене привели, було надзвичай

но переповненим. Упродовж дня тут заборонялося сі

дати. Зрештою, місця було настільки мало, що важко 

було змінити позицію. Ми стояли один біля одного. 

Увечері лягали на підлоrу, також мало не один на одно

го, як хто міг. Не було мови про те, щоби обернутись. 

Щомиrі можна було дістати ліктем в обличчя, посrійно 

хтось на когось наступав. Люди прокидалися фізично 

і психічно виснаженими, знервованими, проклинаю

чи кожну секунду, проведену в цьому місці. 

На четвертий день перебування у слідчому ізолято

рі мене викликали на допит. Я навіть через це зрадів, 

бо подумав, що нарешrі буде нагода розправити кіст

ки. Цього разу мене допитував значно менш люб'язний 

тип. У нього була собача мордяка й вибалушені очі. 

Стосовно мене він вживав такі визначення, як «агент» 

і «контрреволюціонер», погрожував 25 роками катор
ги за відмову прийняти совєтський паспорт, домагався, 

аби я зізнався, до якої підпільної організації належу 

і хто мене намовив так учинити. 

Я відповідав, як завжди. Протягом п'яти годин до

питу офіцер-слідчий тиснув на мене криком, намагав

ся залякати перспективою різноманітних покарань. 

Однак я пообіцяв собі не зізнаватися у тому, чого не ро

бив, навіть якби він збирався мене навиліт просверд

лити своїми виряченими очима. 

Після допиту я вже не повернувся у слідчий ізоля

тор. Мене вислали до тюрми на відстані восьми кіло

метрів від міста. Була це справжня похмура «тюрьма». 

Дерев'яний, пофарбований начорно будинок, обгоро-
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джений високим дерев'яним парканом. Видно було ба

гато вартових веж з озброєними охоронцями. 

У моїй камері перебувало 95 в'язнів. Більшість опи
нилася тут за спізнення на робо'І)'. Вони отримали по 

5 або 1 О років. Чекали на відправку до одного з чис
ленних у цих краях таборів, які постачали безплатну 

робочу силу ДІІЯ місцевих вугільних шахт. 
Така сама доля чекала на групу поволзьких німців, 

засуджених на багаторічне заслання до сибірських 

вугільних шахт. Я зустрів також кількох єврейських 

робітників однієї електротехнічної фабрики, які отри
мали трирічні вироки, коли виявилося, що на їхньому 

підприємстві бракує лампочок. Туг також було кілька 

в'язнів, які просиділи в цій камері сім років, але їх 

так і не викликали на допит. Їхні папери «загубили» 
незабаром після ареш'І)', і вони навіть не уявляли, чого 

їм чекати. Часто писали до Москви, але був це глас 

вопіющого в пустелі. Одного дня влада може «знайти» 

їхні справи і ї:х звільнять ... Або ж уряд додасть новий 
параграф до закону й вони отримають довгі вироки. 

Можливо, ці люди проведуть тут pem'I)' життя і ніко
ли не довідаються, який злочин вчинили і за що таке 

суворе покарання. 

На дерев'яних стінах камери залишилися сліди кро

ві від роздушених блощиць. Час від часу нас водили до 

лазні й дезинфікували наш одяг. Натомість санітарні 

служби взагалі не зважали на цих кровожерних комах, 

що заповнювали кожну шпарину між дошками. Про 

спокійну ніч можна було й не мріяти-блощиці куса

ли немилосердно. 

Деколи вночі до нас долинав дитячий плач. У тюр

мі перебували матері з малюками до трирічного віку. 

Потім, якщо мати отримувала довший вирок, дітей за

бирали до сиротинців. 
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Більшість арештантів становили місцеві. Вони отри

мували з дому продуктові передачі, в яких була варе

на картопля, цибуля і часник, а також махорка ра

зом з порізаним газетним папером для самокруток. 

У набагато гіршій ситуації опинялися в'язні, що мали 

родичів далеко і не отримували жодних посилок. 

На тюремних харчах важко було прожити довго. Із кож

ним днем я все більше підупадав, захворів на курячу 

сліпоту і в темряві переставав будь-що бачити. 

Моє перебування в тюрмі все ще тривало. Дні пе

реходили в тижні, а тижні-в місяці. Настала зима, 

і я усвідомив, що перебуваю тут уже дев'ять місяців. 

На віконце камери осідав грубий шар снігу, від це

ментної підлоги тягло холодом, а мороз проникав крізь 

дерев'яні стіни. Я швидко втратив бажання жити. Спо

чатку потерпав від безнастанного обдумування, а по

тім прийumа апатія та отупіння. Я перестав будь-що 

відчувати, не зважав на голод і холод. 

У моменти, коли повертався до реальності, я думав 

про дружину. Сумував за нею і тривожився її долею. 

Мене охоплював безсилий розпач. Бо ще недавно я мав 

бодай якийсь дім, лягав спати у своєму ліжку, бачив 

відкрите небо над головою, а поруч-близьку мені лю

дину. І раптом усе це зникло. Я вже не знав, що правда, 

а що маячня, чи справді я мав якийсь дім і якусь рідну 

людину. Поверталося заціпеніння і байдужість. Я по

вільно вмирав живцем. 
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яз~адав ~ро тюремну лазню, тобто «б:~ню»-це своє
рщне м1сце в арештантському житп. 

У Сталінську її опалювали дуже кепсько, вода часто 

була холодна і швидше можна було застудитися, ніж до

бре вмитись. Купання влаштовували разом для жінок 

і чоловіків. Вигляд голих арештанток не викликав жод

ного збудження. У тюремних умовах вони мали більші 

проблеми з дотриманням гігієни тіла, ніж чоловіки, 

були більш занедбаними й фізично виснаженими. 

Охоронці намагалися вульгарними натяками спону

кати нас до контакту з арештантками, але коли бачили 

нашу байдужість, лише насміхалися над занепадом на

шої чоловічої сили. А в нас, звісно, завмерло все, навіть 

статевий потяг. Ми були розбиті, змарнілі й апатичні. 

Пригадалася мені фраза енкаведиста під час допиту: 

«Жити будеш,-казав він,-але тебе так візьмуть за гор

ло, що тобі навіть баби не захочеться». Це було сказано 

міцним російським словом, однак мало той самий сенс. 

Якогось дня прибуло до нас двлє нових в'язнів. 

Одним із них був міцно збудований українець із Коло

миї. Він крав у селян свиней і продавав їх на ринку. 

Вихвалявся, що вкоротив жипя 46 людям. Його сила 
викликала повагу навіть у вартових. У камері він 

поводився так, як хотів. Кожен, хто отримував пе-
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редачу з дому, мусив ділитися з ним. Він був завжди 

голодний і лютий. 

На фронті, де служив, він дістав шість поранень. 

Історії, що розповідав нам, просто стікали кров'ю. З них 

випливало, що й на фронті він переважно грабував 

і жер. Кожна історія закінчувалася їжею. Він мав такий 

талант оповідача, що майже чувся хрумкіт кісток між 

зубами і булькання горілки в горлі. У нього була одна 
людська слабкість-любив слухати захопливі історії. 

Одного разу він запитав мене, чи я колись дивив

ся якісь цікаві фільми. Я відповів ствердно і розповів 

йому зміст «Знахаря» 19-історію лікаря, який втратив 

пам'ять, залишився у глухому селі та лікував людей як 

знахар. Вона дуже сподобалася нашому здорованеві. За

доволений, він дав мені самокруrnу. Сірників ми, звіс

на річ, не мали. Однак виходили зі становища в такий 

спосіб, що виривали з фуфайок шматок вати і довго тер

ли ним об бетонну підлоrу, поки він не починав тліти. 

На цьому наш здоровань не заспокоївся і вимагав 

наступних історій. Тож я переказав йому друrу части

ну фільму. А оскільки я не всі сюжетні лінії пам'ятав, 

то вигадував і домислював події, побоюючись, що він 

може залишитися незадоволеним «звичайною» істо

рією доктора Вільчура. 

Але він буквально ковтав кожне слово, вдивляючись 

у мене своїми великими очиськами. Мої товариші по 

камері були задоволені, що знайшовся спосіб прибор

кати небезпечного типа. Я ж замислювався над тим, що 

буде, коли мені забракне гостроти або українець здо

гадається, що я розповідаю йому вигадки. 

Однак справа Городенка, бо так його звали, прибра

ла зовсім несподіваного обороту. Якось він розлютився, 

19 «Знахар»-польський художній фільм 1937 року. Екранізація 
роману Тадеуша Даленrи-Мосrовича. У міжвоєнний період мав 

справжній касовий успіх. 
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кинувся на двері і одним потужним ударом вирвав їх 

із завіс. Вивалився у коридор, ударом у голову звалив 

ключника і застогнав, як поранений бик. Збіглися охо

ронці. Ми почули постріли. 

Він умирав довго і важко. У певний момент засrиг 

без руху. Лежав у калюжі крові, як велика зарізана тва

рина. Був постраховиськом камери, тероризував людей. 

Більшість в' язнів задоволена була таким закінченням 

його історії, бо не мусила вже ділитися з ним продукто

вими передачами. Але коли охоронці волокли за ноги 

мертве тіло здорованя, люди із сумом відвертали очі. 

Після цього випадку нас розселили по різних каме

рах. Я потрапив до rієї камери, де тримали юних зло

чинців. Це були дев'яти-, десятирічні хлопці. Одному 

з них, десятирічному, що виглядав не старшим за чоти

рирічного, не пощастило, бо він запхав руку до кишені 

енкаведиста. Отримав два роки ув'язнення. 

Нас, дорослих, діти називали «дядька». Поводились 
у камері відповідно до віку: ганяли по приміщенню, 

сперечались, розповідали про свої злодійські штучки. 

У цьому хлопці були абсолютно повнолітніми; матюка

лися теж, як дорослі. 

Від старших перейняли вони й тюремний жаргон. 

Коли я запитав малого Колю, скільки йому ще залиша

тись у тюрмі, він відповів, що йому ще чотири місяці 

парашу виносити. Ці діти не вміли ні писати, ні чита

ти. У в'язниці вони не мали жодного перевиховання. 

Навпаки, для них вона була злодійським університе

том, де зустрічали дорослих злодіїв, краще пізнавали 

секрети мистецтва і домовлялися про «роботу» після 

виходу на свободу. 

Через кілька днів нас забрали до попередньої ка

мери. Почали до нас доходити вісrі ззовні, з фронrів. 

Найцікавіша була та, що росіяни збиралися розпоча-
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ти звільнення Варшави. Нас невимовно це потішило. 

У повітрі відчувалося, що війна добігає кінця! Несподі

вано я отримав продуктову передачу. Всередині трохи 

сала, цибуля, махорка і газетний папір для самокруток. 

У мене був сон. Я дряпався на високу, стрімку гору. 

Потім перелазив через якийсь ШІіт. Раптом пролунав 

постріл. Мені поцілили в голову, але кров текла з носа. 

З'явилася моя мама. Сказала, щоб я не зупинявся й біг 

далі. Я намагався її обійняти, але вона вирвалася з рук 

і втекла. 

Оповідання снів-це частина тюремного повсяк

дення. Але я був під таким сильним враженням від 

свого видіння, що не міг не повторити його співкамер

никам. Один із них вважав, що цей сон обіцяє швидке 

звільнення. Другий остудив мою радість, бо для нього 

він був знаком чогось недоброго. «Перестрибування 

через ШІіт,-наполягав він,-поганий знаю. Третій ві

щував мені якісь зміни, але не знав, які. 

Я слухав ,кожного з них і думав, що би не ста

лось-хай уже станеться. Аби тільки не скніти в сmу

ації, в якій я тепер перебуваю. Мене часто відвідували 

думки про смерть. Я був украй виснаженим фізично 

і зламаним психічно. 

Наступного дня прийшла ще одна передача. 

Сало й махорку я розділив між в'язнями. Деякі, знаю

чи, що досі я не отримував передач, радили, щоб я все
таки продуктами не розкидався. тим часом один із об

дарованих їжею прошепотів мені на вухо, що у хлібі 

він знайшов якусь записку. Я хупю сховав її до кишені. 

Прочитання я відклав на більш відповідний момент, 

коли не буде небезпеки, що охоронець може несподі

вано зайти до камери. 

Я розгорнув папірець тремтячими руками. Одразу 

впізнав почерк Фані. Приголомшення було настіль-
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ки сильним, що я довго не міг дати раду думкам. Звід

ки вона знає, де я знаходжусь? Минула якась мить, 

поки я зумів прочитати зміст записки: «Приїжджаю 

з Москви, не переживай». І ані слова більше. Навіть 

ініціалів. 

Усе було загадкове. І те, що вона мене знайшла. 

І згадка про Москву. Я ламав собі над тим усім голову, 

але не знаходив розумної відповіді. Записочка викли

кала приплив надії, але, водночас, відібрала в мене 

весь спокій. Кожна мить тепер здавалася мені вічніс

тю. Я став нетерплячим. Лежав із розплющеними 

очима. У мозку пролітали міріади думок. 

Через тиждень після тієї події я отримав нову пере

дачу. Коли я розламував хліб, руки тремтіли від нер

вів. Я сидів над крихтами пригнічений і покинутий. 

Раптом погляд мій упав на сало, я почав його нетерп

ляче рвати на шматки. І, звісно ж,-усередині лежав 

маленький папірчик. Цього разу новина була точна: 

«Я з тобою, розмовляла з Вандою Василевською». 

Я здогадався, що вона знайшла мене через Союз 

польських патріотів20• У моєму серці забриніла радість. 

Я не самотній. За цими мурами є людина, яка думає 

про мене і для якої моя доля важливіша, ніж її особис

та. Відтоді я жив у постійному піднесенні. Щоразу, коли 

не відкривалися двері камери, у мене виникало вра

ження, що називають моє прізвище. Але це була ілюзія, 

після якої боляче стискалося в грудях. 

Потекли наступні дні й тижні тюремного існуван

ня. Навіть передачі перестали приходити. Я замало 

довіряв іншим в'язням, щоб ділитися з ними думка

ми. Хтось із них міг донести тюремному начальству. 

20 Політична організація, заснована в лютому 1943 року в СРСР 
пмьськими комунісrами. Інсrрумент пмітики Сталіна у 

пмьському питанні-готував rрунт для приходу до влади 
комунісrів у повоєнній Польщі. 
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Однак я не міг приховати своїх нервів. Один із співка

мерників, помітивши мій стан, сказав, щоб я нічого 

не брав близько до серця. Можливо, якась записка 

потрапила в руки наглядачів, і тому вони не пропус

кають передачі. 

На початку четвертого тижня з останньої звістки 

від Фані мене несподівано перевели до іншої камери. 

Вона була настільки малою, що в ній важко було руха

тись. Там стояло два ліжка. Камера була порожня, але 

незабаром з'явився якийсь чоловік. Він не виглядав на 
в'язня. Був гладенько виголений, мав повну кишеню 

махорки і курив одну самокрутку за іншою. Його по
ведінка, одяг і фізичний стан підказували, що треба 

бути з ним уважним. 

Він швидко почав зі мною розмовляти. Розповідав, 

що походить з території Литви, яка до війни належа

ла Польщі. Він ганив НКВС за страждання безневин

них людей. Я відповів йому, що опинився в тюрмі 

не без вини, адже відмовився прийняти совєтське 

громадянство, про що тепер шкодую. Я також казав, 
що якби мав совєтський паспорт, то повернувся б на 

батьківщину, бо чув, що Червона Армія зайняла вже 

майже цілу Польщу і, без сумніву, незабаром захопить 

усю Європу. 

Однак він усе повертався до сюжеrу злочинів НКВС. 

Я подумав, що якщо це провокатор (чесно кажучи, я не 

мав у цьому жодних сумнівів), то виконує він своє за

вдання дуже невміло. Жоден в'язень, не знаючи това

риша з камери, не довірить йому своїх думок, за які 

можна поплатитися головою. 

Отже, що більше він ганив поліційний режим, то 

завзятіше я захищав совєтську владу. Мовляв, совєт

ська влада має рацію та нікого не саджає без прови

ни. І тому подібні нісенітниці. Що я думаю насправ-
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ді, у цей момент не мало жодного значення. Важливо 

було, щоб я не попався, щоб до моїх слів неможливо 

було причепитись. 

«Допит» тривав близько трьох днів. І я постійно усві

домлював ризик цієї гри. Наче акробат на линві, я знав, 

що одне необачне слово загрожує падінням у прірву. 

Я стежив за собою, зважував кожну думку перед тим, 

як висловити. Весь час мене добре годували. Я отриму

вав подвійні порції і повалі відновлював сили. 

На третій день сусід по камері раптом зник. Через 

кількадесят хвилин з'явився ключник і наказав мені 

збиратися з речами. Він проводив мене довгими ко

ридорами. Ми минали високі залізні двері, які він по 

черзі відчиняв. Я подумки лічив їх-щонайменше три

надцять. Нарешті він відчинив великі, масивні rрати, 

і я раптом збагнув, що я надворі, за межами тюрми. 





Розділ ХХХІІІ 

Блиск неба різав очі. Легені наповнила хвиля свіжо

го, чисrого повітря. 01Же, я був вільний! 

Перед тюремною брамою громадився наrовп жінок 

із дітьми, які прибули з передачами для своїх близьких. 

Я помітив серед них обличчя Фані. Шок був настільки 

великим, що в мене запаморочилося в rолові. Моя Фаня! 

Серце rупало у грудях, як молот. Я рушив уїї бік. Але вона 

все ще не бачила мене, скерувавши погляд на тюремну 

браму. Підійшовши зовсім близько, я покликав її на 

ім'я. Тільки rоді вона обернулась і одразу ж зблідла, 

наче сrіна. Обійнявши мене, вона зайшлася судомним 

плачем. Я бачив сльози в очах жінок, що оточували нас. 

Вони найкраще розуміли і наш плач, і нашу радість. 

Ми мовчки йшли, міцно обійнявшись. Я ледь рухав

ся. Виявилося, що Фаня винайняла кімнату. Коли ми 

туди нарешті дошкандибали, я поглянув у дзеркало 

і зрозумів, чому Фаня не впізнала мене навіть зблизь

ка. З дзеркала дивилось змарніле обличчя. Я нагадував 

ходячий скелет. 

Лише тепер я по-справжньому злякався. Дружина 

допомогла мені вмитись і приготувала чисту постіль. 

Мене охопило райське щасrя, що поруч така прекрас

на людина. Я хоrів їй розповісrи все, що зі мною ста

лось, але білизна постеілі подіяла на мене гіпнотично. 
Очі склеїлись. Не знати чому, мені здалося, що я лежу 

на пухнастому килимі-білому і теплому. 

Жовтизна мого обличчя виявилася не так наслідком 

перебування в камері, як жовтухи. Однак Фаня сказа-
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ла, щоб я не переймався. Чекаючи на моє звільнен

ня, вона влашrувалась у місцевій лікарні медсестрою. 

Завдяки цьому отримала доступ до ліків, тож незаба

ром від жовтухи і сліду не зосталось. 

Натоr.~ість я все ще був виснаженим. Коли мене 

ув'язнили, я важив 62 кілограми, а після звільнення 
не більш ніж 42. Тіло спухло від авітамінозу. Лікар
засланець із румунських євреїв докладав усіх зусиль, 

аби поставити мене на ноги. Зробив переливання кро

ві й колов препарати. 

Але передусім він намагався повернути мені пси

хічну рівновагу. Це важча справа, ніж повернення 

до нормальної фізичної кондиції. У мене були важкі 

сни, переслідували кошмари безкінечних rрат і ка

мер, тюремних облич. Мені хотілося якнайшвидше 

покинути це місто й позбутися спогадів. Однак у мо

єму стані подорожі були неможливі. 

Більшість часу я проводив у ліжку. До міста виходив 

зрідка. Мені не хотілось вірити, що зараз я на такому 

краю світу, де диявол каже «на добраніч». Місто могло 

сподобатись. Вулиці були асфальтовані, будинки со

лідні. По ньому кружляли трамваї та автобуси, сяючи 

новизною. Складалося враження, що хтось узяв рос

лину з іншої географічної широти і переніс її у зовсім 

чуже для неї середовище. 

На жаль, навіть краса міста не сприяла прогулян

кам. Безперестанку відбувалися облави. Закривалися 

цілі квартали з метою перевірки документів. За кож

ним перехожим стежили, підозріло оглядали і безпе
рервно контролювали. Мої папери були в повному по

рядку, але завжди, потрапляючи на облави, я тремтів 

від страху. Тому мені було не до цих вулиць, будинків 

і міста. Я мріяв про від'їзд, про зникнення з поля зору 

агентів НКВС. 
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Я довідався, як Фаня натрапила на мій слід. Після 

мого арешту вона пішла просто до начальника НКВС, 

а потім до прокурора. У Совєтському Союзі легко потра

пити до в'язниці-набагато важче довідатися, що злю

диною відбувається. Їй пообіцяли з'ясувати справу, од
нак нічого не виходило. Тоді ж вона вирішила поїхати 

до Москви, до керівництва Союзу польських патріотів, 

і добиватися захисту польського громадянина. Для по

легшення справи вона отримала совєтський паспорт 

і з великими труднощами дісталася Москви. 

Після різних перипетій їй вдалося домопися зу

стрічі з Вандою Василевською, тоді вже важливою фі

гурою. Будучи посередником у перетяганні визволе

ної Польщі до сфери совєтських інтересів, насправді 

вона відігравала подвійну роль. З одного боку, більше 

не була польською громадянкою, з іншого-символі

зувала «польських патріотів». Як дружина Олександра 

Корнійчука вона мала зв'язки в найвищих колах, а її 

втручання були впливовішими, ніж прокурорські. 

Через неї Фані довідалася, що я перебуваю у Сталін

ську. Видобування моєї справи й отримання звільнен

ня-це майже історія з тисячі й однієї ночі. Від почат

ку старань до виходу з тюрми минуло рівно 11 місяців. 
Місцеві взагалі такі короткі терміни не називають 

відсидкою. Для них п'ятирічний вирок-не вічність, 

а трирічний-майже як помилування. Для мене ці 

11 місяців були наче вічність. 
Через три тижні після реабілітації нарешті настав 

час від'їзду. Нашою метою була Москва. Робітниці лі

карні, де працювала Фаня, організували на нашу честь 

прощальний обід. На столі було повно смачного, але 

люди не раділи. Усі дуже шкодували, що одна з найкра

щих працівниць покидає колектив. Однак на дні їхніх 

сердець зраджувались зовсім інші почуття. 
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Вони заздрили нам, що ми можемо по.кинуги це не

приязне для людини місто, поїхати звідси якнайдалі. 

Ніхто цього не говорив прямо. Це зраджували погляди, 

тон розмови про наш від'їзд, потис.ки рук на прощання, 

.коли ми сідали до вагона. 

Я думав про те, що цього разу ми прямуємо додо

му. Але хоч я щосили хотів опинитись на батьківщи

ні, серед близь.ких, до я.ких мене гнала нетерплячість, 

я усвідомлював, що ІШІЯХ попереду далекий і що може 

трапитися ще багато несподіванок. 

Попереду були пересадки, ночівлі в різних місrах. 

А всі вокзали, на я.ких нам доведеться пересаджувати

ся, всі міста, у я.ких нам доведеться ночувати, були по

вні небезпек, пасrо.к і неприємних сюрпризів. 

Ця справа настільки поглинула мої дум.ки, що я пе

ресrав перейматися метою нашої подорожі. тим часом 

потяг долав .кілометри. Вигляд наступної станції витіс

няв спогад про попередню. Від .кожної з них виходила 

небезпека я.кш:ось несподіваного випад.ку. На щастя, 

ми проминали їх безпечно. 

Уже була осінь. Уздовж .колій стояли дерева в зо

лотавих .коронах. Ліси, що зникали за вікном, пломе

ніли яскравими барвами. Від щойно скошених полів 

віяло сумом і омертвінням. Небо в.крилося поволокою 

хмар, заряджених дощем, розбухлих від сліз за мину

лим літом. Вечорами ми відчували повів холодного ві

тру-вісника зими. 

У темряві наш вагон здавався мені самотнім .ков

чегом у безмежних просторах ночі. Лежачи головою 

впритул до лав.ки, я вслухався у стукіт .коліс. І тіль.ки 

тоді раптом прийшли до мене спогади про моє містеч

ко-його будинки, вулиці, знайомі обличчя. Я відчув 

у серці болісну, спазматичну судому. 



Розділ XXXIV 

,тновосибірську мусили чекати на наступне сполу

J чення 48 годин. Маючи вдосталь часу, ми вибрали
ся до міста. Було вже досить холодно, але в крамницях 

продавали переважно літній одяг і таке саме взугrя та 

пляжні костюми. 

Ми ночували в помешканні однієї росіянки. Жінка 

пережила багато драматичних подій. Чоловік поїхав на 

фронт і залишив її з малою дитиною. Через рік вона 

отримала вістку про його смерть. Як багато жінок у ті 

роки, оплакавши його, вона знову вийшла заміж-за 

польського єврея-і народила дитину. Одного дня на 
порозі помешкання з'явився її начебто загиблий чо

ловік, тільки без ноги. Що їй було робити? З другим 

вона розлучилась і почала жити з першим. Вона зроби

ла це-як нас переконувала-із жалощів до чоловіка, 

який повернувся з війни скаліченим. Завдяки цьому 

він не мусив шукати даху над головою. 

На станції Рузаєвка, на Уралі, нам наказали вийти 

з потяга. Там залишили тільки небагатьох військових, 

що їхали до Москви. А нам сказали, що ми мусимо до

чекатись поїзда до Казані й лише там пересісти в по

тяг у напрямку столиці. Все це дивно, але, мабуть, такі 

були інструкції. А в Совєтському Союзі навіть якщо 
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чогось не розумієш, не слід ставити запитань-треба 

робити те, що наказують. 

На базарі в Казані ми купили цілу банку липового 
меду, який деінде неможливо було дістати. Як і в ін

ших совєтських містах, це була найколоритніша час

тина великого і брудного міста, заселеного переважно 

татарами, хоч було туг і багато росіян. 

Татарин, у якого ми винайняли мешкання на ніч, 

довідавшись, що я сидів у тюрмі, коротко коментував: 

«Ничего, друг, и зто для людей». Він зізнався, що теж 
сидів. Лише три роки, бо з'ясувалося, що він невинний. 

Під час допиту офіцер-слідчий попросив його піді

йти до вікна. «Бачиш цих людей на вулиці?-спитав 

він.-Це все кандидати на в'язнів». 

З Казані ми їхали прямо до Москви. Вийшли на ве

ликому вокзалі й одразу були вражені рухом столично

го міста-типовим дlІЯ метрополії. У буфеrі знайшли 

щедре меню, а в ресторані-багато вишуканих страв. 

Москва не була схожа на совєтські міста, які я знав. 

І мені не дивно було, що росіяни оспівують свою столи

цю. Все, що Росія мала, усі багатства її східних провін

цій, привозили до столиці. Нічого дивного, що життя 

туг було легшим, ніж в інших агломераціях. 

Ці зручності, звісно, вирізнялися на мірку стосун

ків, які панували в цій країні, а не, скажімо, в Захід

ній Європі. Як і всюди в Совєтському Союзі, варто 

було покинути широкі бульвари й центральні площі 

міста, зазирнути в бічні вулиці, щоб опинитися серед 

брудних, занедбаних будинків, від яких тхнуло гни

лизною і бідністю. 

Місто здалося мені холодним і непривітним. Пере

хожі дивилися на тебе важким і похмурим поглядом. 

У московському натовпі мені так і не пощастило поба
чити усміхненого обличчя. Одна категорія перехожих 
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привернула мою уваrу. Це були добре відгодовані nши, 

зодягнені в елегантно пошиті плащі або мундири, з ве

ликими шкіряними течками. Вони рухалися швидко, 

неначе їх хтось підганяв. 

Дивне місто й дивна країна, де навіть у дітей віді

брали посмішку. Зусібіч плакати й гасла повторювали: 
«Жить стало лучше, жить стало веселей». «Якщо на
справді сrало краще,-думав я,-то як було раніше, до 

сталінської епохи?» 

Ми поїхали провідати брата Соломона Соломонови

ча, нашого знайомого з Джамбула. Спусrились у метро 

й ледь не осліпли від небаченої пишноти і розкоші. Мар

мур, кришталеві люстри, картини і скульптури. Це біль

ше нагадувало музей, ніж станції підземної електрички. 

Цей острів блиску в морі злиднів і занедбаності просто 

вражав і викликав відразу. Чи не краще було спрямува

ти кошги на покращення наземного транспорту, щоб 

люди не мусили так довго стояти на зупинках, а потім 

штовхатись у переповнених трамваях? 

Нас прийняли дуже сердечно. Одяг ми не знімали, 

оскільки квартира не опалювалась. Брат Соломона, 

безрукий інвалід війни, працював бухгалтером на місь

кій електроцентралі. Його російська дружина була вчи
телькою, дітей не мали. Вони займали дві кооператив

ні кімнати-будинок перебував у власності пожильців. 

Лише кухня була спільна. Вони ділили її з кількома су

сідами. Як самі зізнавалися-жили в досrатку. 

Хазяйка дому отримала від нас у подарунок банку 

меду. Своєю чергою, нас почастували «русскими блина
ми». Атмосфера була приємна, майже родинна. Хазяїн, 

умостившись у зручному кріслі, зав'язав розмову про 

великі зміни, які відбулись у совєтській Росії. 

-До революції країна була темна,-міркував 

він,-а народ здебільшого неписьменний. Тепер ко-

237 



жен громадянин має доступ до навчання. Держава 

дбає про жінок і дітей. Ліквідовано ненависrь між на

родами й антисемітизм. 

Я не мав бажання псувати господарям доброго на
строю. Однак мені важко було стриматись і не сказати 

кілька речень на тему мого життєвого досвіду в Со

вєтському Союзі. Мої слова їх сильно стривожили. 

Вони неспокійно перезирнулись. Хазяїн зауважив, що 

сИ1уація, про яку я розповідаю, є, мабуть, наслідком 

воєнного періоду, оскільки до війни умови в таборах 

були під постійним контролем, а зловживання щодо 
в' язнів суворо карались. 

Він почав розповідати про успіхи совєтської еконо

міки. «Народжуються нові міста,-розповідав він,-ко

паються канали, постають електростанції». А я запитав 

його, чи знає він, яким коштом будуються оті міста, ка

нали й електростанції. 

І це був кінець дискусії. Запала мовчанка. Потім гос

подар дому, немовби виправдовуючись, сказав із бай

дужістю, що краще занадто багато не знати, а ще краще 

забагато не говорити. 

Уже було пізно. Господарі запропонували в них пере

ночувати. У наше розпорядження вони віддали свою 

спальню. Коли ми вранці прокинулись, їх уже не було. 

На столі лежала записка, щоб ми поснідали і поверну

лися з міста о чотирнадцятій, щоб разом із ними ою

дити на обід ДО їдальні. 
Сніданок складався з банки американського згуще

ного молока і булочок із маслом. 

У планах ми мали візит до польського представниц

тва в Москві. По дорозі я спостерігав за щоденним 

життям москвичів. Перед крамницями черг не бачив, 

зате люди юрмились у крамницях. На вулицях продава

лось «сахарное мороженое», перемерзлі яблука, банки 
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з фруктовим варенням і навіть копчені фляки. Яблу

ка висипали просто до кишені, бо про жодні пакети 

й мови не було. Великі черги стояли перед rазеmими 

кіосками. За ~шньою пропагандою це мало свідчи

ти про те, що совєтський народ відчуває культурний 

голод. Однак газети людям були потрібні передусім для 

самокруток і упаковки. 

Чиновник, який нас прийняв у польському пред

ставництві, на прохання про контакт із Вандою Васи

левською відповів, що тепер Василевська нечастий 

гість у цьому будинку. Натомість її можна знайти в ко

мендатурі польської армії. 

01Же, ми подалися до комендатури. Спочатку пла

нували поїхати трамваєм, але на зупинках роїлися ве

личезні юрмища, тож ми вирішили, що прогулянка 

буде набагато приємнішою. 

Ми звернулися до чергового поручника, пояснивши 

причину свого візиту. Офіцер розмовляв польською 

дуже кепсько. Згодом я переконався, що багато офіце

рів, які навчають командирські кадри польської армії, 

насправді є росіянами. 

Наступний співрозмовник, до якого нас послали, 

був поляком. Він не мав руки. Прийняв нас люб'язно 

й відповідав із типовою для польської інтелігенції кур

туазністю. Він пояснив нам, що Ванда Василевська бу

ває тут тричі на тиждень, порадив залишити для неї 

записку. Іншого виходу не було. Фаня написала кілька 

речень, і ми покинули комендатуру. З Василевською 

ми так і не зустрілись, але знаємо, що завдяки їй нам 

виробили документи. 

Бажаючи встигнули на чотирнадцяту годину, ми 

відмовилися від прогулянки. Обід у їдальні виявився 

непоганим, як на ті умови. Після обіду ми пішли разом 

на прогулянку містом. Пропозиція була від господаря, 
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який мав вільні півдня. Як москвич він дуже любив 

своє місто і нахваляв його красу. 

Неприємне враження справив на мене Кремль. 

Високий мур, що оточував кремлівський архітектур

ний ансамбль, уперто асоціювався в мене з грубою 

стіною, якою совєтська влада відгородилася від су

спільства. З-за муру визирали золоті бані церков і дахи 

інших кремлівських будівель. В одній із них перебував 

«батько народів» -Сталін. 

Мавзолей Лєніна біля кремлівської стіни був того 

дня зачинений, тому ми не могли побачити забальза

мованого вождя революції. Наш гід показав нам інші 

важливі будівлі в околицях Красної площі- бібліоте

ку імені Лєніна і Большой театр. Москва-це міша

нина старої та нової архітектури. Залишки царської 

забудови надають місту романтичної краси, на відмі

ну від забудови сучасної - казарменої і позбавленої 

характеру. 

Але як у старих, так і в нових архітектурних 

об'єктах можна було зустріти переважно представ

ників совєтського чиновницького класу. Це тутешній 

правлячий клас, який процвітає за рахунок десятків 

мільйонів людей, що живуть у злиднях, мешканців 

похмурих і смердючих кам'яниць, брудних і занедба

них вуличок. 

У Москві ми відвідали ще одну родину, якій мали пе

реказати вітання від родича з Казані. Ці люди мешкали 

в дуже віддаленому від центру районі, куди довелося 

довго їхати брудним і понівеченим трамваєм. Ми по

трапили до великої, занедбаної кам'яниці, у якій ця 

родина займала маленьку кімнатку. Кухня була спіль

ною для жителів усього поверху. У помешканні не було 
ні зручних крісел, ні американського молока в банках. 

Злидні жахали. Господарі працювали на якомусь заводі 
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й отримували дуже малу зарплаmю. Аби якось вижиrn, 

підробляли дрібними торговцями. 
Ми поїхали з ними на сусідній базар, де продавали 

старі речі. Те, що ми побачили, глибоко врізалося мені 

в пам'ять. Уся територія була закидана лахміттям, від 

якого тхнуло гнилизною та брудом. Однак люди порпа

лись у цьому «товарі», намагаючись вибрати щось, що 

можна було ще перетворити на одяг. 

За кілька кілометрів від «барахолки», як називав
ся базар зі старими речами, знаходилися крамниці, 

в яких можна було придбати одяг набагато кращого 

рівня. Однак людям, які приходили на той базар, не 

вистачило б грошей на речі з крамниць. Мені поясни

ли, що краватка там коштує стільки, скільки становить 

половина місячної зарплаmі. Про покупку костюма чи 

куртки взагалі не мріяли. 

Серце стискалося, коли я дивився на людей, що 

порпались у цих лахах, яких не одягла б і найбідніша 

людина у довоєнній Росії. У Росії совєтській, ба навіть 

у столиці великої держави, це була нормальна справа. 

І стосувалась вона маргіналів або безробітних. Такі 

умови існування створила совєтська влада для людей, 

які тяжко працювали й отримувати зарплати, для на

чебто панівного класу-робітників. 

До центру ми поверталися приміською електрич

кою. У квартирі родичів Соломона Соломоновича нас 

зустріли новиною, що ввечері цього дня в московській 

синагозі відбудуться заупокійні молитви за душі зака

тованих євреїв. 

Після вечері ми вчотирьох поїхали до синагоги, по

вної людей. Важко було розрізнити, чи то тільки об
личчя російських євреїв, чи серед них траплялися й єв

рейські біженці з Польщі, яких у Москві тепер чимало. 

Проте одне було очевидним: усі люди, що виглядали 
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молодшими, були біженцями, оскільки громада росій

ських євреїв складалася переважно з осіб середнього 

і старшого віку. 

Уперше я опинився серед людей, які молилися за 

душі жертв Гітлера. Коли я вслухався у сповнений 

болю спів кантора, у слова молитви за померлих, що 
долинали зусібіч, я майже фізично відчув, наскільки 

велике горе впало на мій народ. Тремтливі голоси ро

сійських, польських, румунських, литовських євреїв, 

що повторювали слова кадишу, лунали у стінах сина

гоги, як великий плач над єврейською долею. Ми всі 

були осиротілі, всі згиналися під тягарем болю за на
ших близьких. Я бачив, як по обличчях загартованих 

євреїв із суворими рисами і темними поглядами те

кли крупні сльози. 

Я промовляв кадиш і запитував себе: «За кого з моїх 

близьких я проказую цю молитву? Хто з моєї роди

ни, що залишилась у Вєжбніку, вцілів, а кого забрала 

смерть?» Я думав про тих, які втратили життя в масо

вих розстрілах, у газових камерах гітлерівських таборів 

смерті, в різноманітних каральних акціях проти євреїв. 

Було щось приголомшливе в цій спільній молитві за 

померлих у московській синагозі. Щось, що змусило 

нас укотре пережити єврейську трагедію і наново осяг

нути її масштаби. 

Ми покидали синагогу мовчки-кожен переносив 

свій біль на самоті, у власному серці й думках. Надворі 

падав сніг. Група жінок і старців змітала його з тротуа

рів і вантажила на самоскиди. Усі були обдерті й змар

нілі. Працювали без рукавиць, тож руки в них почерво

ніли від холоду. Вони виконували свою роботу з тупим 

виразом обличчя. Коли заповнювали одну машину, 

під'їздила наступна. Я вже бачив жінок, які гарують 

у таборах. Однак це був не табір, а столиця. Особливо 
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прикре враження справила на мене злиденність моло

дих дівчат. 

Покидали ми Москву без жалю. У цьому місті поба

чили баrато гарних будівель, вулиць і площ. Але в ньо

му бракувало звичайного людського щастя. Життя було 

сумним, а обличчя мешканців-похмурими. Диктату

ра відібрала в людей життєву радість і позбавила їх на

дії на гідне існування. 

Тут, за високим муром Кремля, брала свій початок 

система, яка тримала за горло цілий народ. 





РозділХХХV 

Із Москви ІШІЯХ до Польщі провадив нас через Київ. 

Поїзд був неосвітлений. Ми сиділи в темряві, ви

зираючи у вікно. З кожним кілометром дедалі вираз

нішими були сліди війни: поля, зорані вирвами від 

бомб, висаджені в повітря мости, зруйновані будинки, 

дощенту спалені села й містечка, після яких залиши

лись тільки закіптюжені комини. На дорогах лежали 

розбиті автомобілі, а на бічних коліях стояли підірвані 

вагони. Іноді визирав фрагмент знищеного лісу-дере

ва були вирвані з корінням, ніби тут пронісся ураган. 

На київському вокзалі виднілися сліди важких бом

бардувань. Бічні стіни будинку були підперті стовпами, 

частина приміщень-забита дошками і недоступна 

для пасажирів. Хрещатик-головна вулиця, що тягну

лась від вокзалу21,-лежала в руїнах. Єдиним майже не 

ушкодженим об'єктом була церква. П'ять її бань висо

чіли над зруйнованими вулицями. 

Київ перед війною був великим скупченням єв

рейського населення. Чи хтось там тепер залишився? 

Перед сходами напівспаленого будинку ми зустріли 

групу людей із валізами й пакунками. Це були київські 

21 Автор помиляється, плуrаючи, вочевидь, Хрещатик із вуmщею 
Комінтерну. 

245 



євреї, котрі-як ми від них довідались-саме приїха

ли із глибин Росії. 
Вони повернулися додому, але rут їх ніхто не чекав. 

Влада вперто відмовляла їм у поселенні. Запитання 

«чому?» є риторичним. Під час війни багато українців 

байдуже спосrерігали за катуванням євреїв. Кінець ні

мецької окупації не означав для єврейських мешкан

ців України безпечного існування. Їх безжально били, 
якщо вони потрапляли в села або на околиці міст. 

Побиття євр~їв траплялися також і в містах. За день 
перед нашим приїздом на базарі було вбито трьох єв

рейських інвалідів війни, а юрба тільки спостерігала. 

Міліція дивилася на це крізь пальці, бо і серед пред

сrавників влади було чимало людей, які сприяли зло

чинам. Як мені пояснювали, українці не хотіли повер

нення євреїв до Києва, бо багато з них боялися, що 

коли повернуться колишні сусіди, треба буде поверта

ти вкрадене майно. 

Ми питали їх, навіщо вони повернулись, якщо 1УГ 

настільки небезпечно? Вони відповідали, що це їхнє 

рідне місто. А крім того, куди їм було їхати? До яких 

міст? Якщо їх знайде 1УГ смерть, вони будуть поховані 

в тій самій землі, де лежать їхні близькі. 

Ми вислухали розповідь молодої єврейки про зни

щення київських євреїв. Ця дівчина врятувалась тіль

ки завдяки тому, що не мала семітських рис. Вона пере

була серед українських селян, які й не здогадувалися 

про її походження. Розповідала, що їх гнали через усе 

місто на місце страти, скидали у ями й відкривали во

гонь. Навколо зібрався натовп жінок, чоловіків і дітей, 

які спостерігали за цим убивством. Деякі євреї намага

лись утекти, але на своєму шляху натрапляли на стіну 

з українських селян, які кийками заганяли їх назад під 

дула автоматів. 
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Розділ:ХХХV 

Вона впала до ями разом з іншими, від шоку знепри

томніла, але навіть не була поранена. Коли вона отями

лась, зуміла вилізти з-під померлих, яких лише приси

пали тонким шаром землі. Багато поранених ще були 

живі, бо вона на власні очі бачила, що земля рухається. 

Вона побігла до лісу неподалік, дочекалася там вечора 

й пішла до селян, у яких попросила роботу й дах над го

ловою. Представилася українкою, яка втратила родину. 

Уже в селі стала свідком продовження єврейської 

трагедії. По кількох днях після вбивства, як вона роз

повідала, з ям, заповнених трупами, почала ріками сті

кати кров. Селяни, бредучи в ній, копали бічні рови, 

щоб вона мала куди стікати і не заливала полів. Кажуть, 

бувають такі моменти, коли волосся рухається на голо

ві. Коли я слухав цю молоду жінку, здавалося, ніби щось 

подібне відбувається й зі мною. 

Наступним етапом нашої подорожі мав бути Львів. 

Однак нас відмовили від цієї поїздки, бо банди укра

їнських націоналістів нападали на поїзди і вбивали 

євреїв, комуністів і росіян. У тамтешніх лісах ховалося 

багато антисовєтських і антиєврейських з'єднань, що 

мали на своєму сумлінні тисячі людських життів. 

Ми вибрали дорогу на Брест. Потяг був переповне

ний людьми, що поверталися до Польщі. Ми тоді по

всякчас зазнавали різноманітних перевірок. Наші до

кументи були в повному порядку, але під час кожної 

перевірки ми завмирали від страху, нам пересихало 

в роті, а серце тривожно стукотіло. Функціонери со

вєтської прикордонної служби не тільки уважно чита
ли документи, а й так само пильно придивлялися до 

кожного подорожнього. Якщо їм щось не подобалося, 

вони виводили людей з потягу. Мали ці люди якісь не

точності в документах чи ні, вирватися з лабет НКВС 

було справою непростою. 
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Дуже довго ми стояли на колишньому польсько-со

вєтському кордоні. У цей час тривала rрунтовна пе

ревірка. Врешті-решт і це випробування залишилось 

у нас за спиною. Локомотив засигналив-і поїзд ру

шив, а ми зітхнули з полегшенням. Зупинились у Ко

велі-першому місті нашого маршруту, розташова

ному в довоєнних кордонах Польщі. Ковель зазнав 

страшних руйнувань. Важко навіть було цю купу 

руїн назвати містом. Періодично з'являлась самотня 

людина із ~узликом у руках, яка продиралася крізь 

ті румовища. 

Від єврейських мешканців тут не лишилось atfi слі
ду. З усією очевидністю ми усвідомили, що чутки про 

цілковите винищення євреїв у Польщі були правди

вими. Ми сподівалися, що совєтська влада трохи пе

ребільшує з інформацією на цю тему із пропагандист

ською метою. На жаль, так сталося насправді. Ходив по 

руїнах, які колись були вулицями міста. Здавалося, що 

я наступаю на трупи, а в повітрі все ще чуються крики 

битих і катованих людей. 

Околиці Ковеля-як ми довідалися-також були 

неспокійними. Так само, як у районі Львова, тут гос

подарювали відділи українських націоналістів, які ни

щили нечисленних євреїв, що якимось дивом уціліли. 

Гинули також поляки, росіяни та партійні функціоне

ри. Совєтські з'єднання ліквідували ці банди. Я бачив 

групку зарізяк, що їх вели солдати НКВС. Доля цих 

українців була визначена. 

Наступна, найсуворіша, перевірка чекала нас на 

новому совєтсько-польському кордоні. На щастя, вона 

теж закінчилася для нас успішно. Потяг проминув 

шлагбаум кордону, і ми опинились у Польщі. Із сумом 

та іронією я думав, що п'ять років тому перетинав цей 

самий кордон у другий бік, сповнений віри й надії. 
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Розділ:ХХХV 

А тепер дякував Богові за те, що дозволив мені поки

нуги цю жорстоку землю. 

Їдучи в напрямку Любліна, ми бачили у вікні сrраш
ні рани, яких завдала війна польським містам і се

лам. Спалені селища й містечка, спухлі від бомб поля. 

Кожен уцілілий будинок здавався привидом з іншого 
світу. На наступних станціях до потяrу сідали пасажи

ри. Я не помітив серед них нікого, хто нагадав би мені 

єврея, хоч ми їхали через території, на яких перед вій

ною мешкали сотні тисяч євреїв. 

Люблін знищений не був. Я довідався, що тут є єв

рейська їдальня, у якій зустрічались уцілілі після вій

ни й окупації. На превеликий подив, виявилося, що 

власником їдальні є наш знайомий із Джамбула Барух 

Фабер. Ми розмовляли з тими, кому вдалося виЖИ1И. 

Від них ми довідалися про страшні речі, які тут кої

лись: про Треблінку, Майданек, Бжезінку, про крема

торії та газові камери. Ми бачили людей із землистою 

шкірою та згаслими поглядами, які ховалися в ямах, 

підвалах і хованках поміж стінами. 

Я вирішив відвідати рідний Вєжбнік. Хотілося на 

власні очі побачити, що сталося з моїм містечком. 

Якраз перед поїздкою я зустрів двох його вцілілих 

мешканців-Люстrардена і Розенберrа. Від них я до
відався, що моїх батька й матір 1942 року було вивезе
но до Треблінки, молодшу сестру та її чоловіка застре

лили в лісі поляки з Армії Крайової, а старша сестра 

і двоє братів потрапили до Освенціма. Доньку сестри 

віддали одній жінці-католичці. Остання новина надала 

моїй поїздці додаткового стимулу. Я пообіцяв собі, що 
зроблю все, щоб дитина повернулася до нашої родини. 





Закінчення 

потяг наближався до Вєжбніка. Я відчував дедалі 

сильніше серцебиття. У вагонному вікні з'явився 

знайомий краєвид-пагорби, rусто вкриті сосновим 

лісом. На якусь мить гори немовби розступилися, 

і з'явилися заводські труби. Ті самі, які стояли тут, на

гадуючи вистромлені в небо пальці. 

Звіддалі промиготіли будівлі містечка, й одразу пі

сля цього ми заїхали між дерев, які затулили мені вид, 

але ще хвилька, ще один поворот-і ось ми наближа

ємося до вокзалу. 

Тут нічого не змінилось. Ті самі костельні вежі, ті 

самі вулички й будинки, той самий ринок, біля якого 

стоїть кілька мурованих кам'яниць. Я поглинав фор

ми, барви й голоси містечка, яке повернулося до мене 

з прірви часу. 

Однак це вже не був той Вєжбнік. На вулицях, у бу

динках не було видно жодного єврея. І не чути жодного 

звуку єврейської мови. 

Мені стало страшно. Якби це містечко провалилося 

під землю разом зі своїми мешканцями, це було б жор
стоко, але відповідало б логіці катаклізму. Але тут нічо

го не бракувало-крім євреїв. 

Нові мешканці зайняли їхні будинки, спали в їхніх 

ліжках, обідали на залишених ними столах. Мені хоті

лося кричати, бити кулаками в колись єврейські стіни. 
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Зусібіч я ловив неприязні погляди перехожих, що ди
вилися на мене, як на непрошеного гостя. В очах лю

дей, які мене не знали, я бачив ненависть. А ri, що мене 
знали, воліли не впізнавати. 

Я блукав вуличками, намагаючись не дивитися до
вкола. Прийшов до жінки, яка мала переховувати мою 

племінницю. Вона виглядала схвильованою і немовби 

трохи зляканою. Пояснила, що дитини нема, оскільки 

хтось доніс німцям, які прийшли й забрали її. Я міг їй 

сказати, що вона бреше. Як таке можливо, щоб німці 

прийшли й забрали дитину, а її не покарали? За пере

ховування євреїв завжди карали на смерть. 

Моя допитливість нервувала її-вона не могла від

повісти на запитання, які я їй ставив. Вона дуже хоrіла, 

щоб я нарешrі зачинив двері з іншого боку. Ії будинок 
був гарний, усі його кімнати вмебльовані єврейськи

ми речами. У сервантах було повно єврейського срібла. 

Сама ж господиня носила речі, які їй не личили. 

Я мовчки вибіг із помешкання, відчуваючи у серці 
дикий розпач. Майже інстинктивно я рушив до знайо

мої вулиці. Ноги самі несли мене в бік дому. І ось я туг. 

Він був точно такий самий, як тоді, коли того вересне

вого ранку я його покинув; із криницею на подвір'ї, 

якою так пишались його пожильці. Я дивився у знайо

мі вікна. Тут мешкав стоматолог, туг-чоловік, який 

ставив банки, а там була моя квартира. 

Я постукав у двері. Відчинила чужа мені жінка. 

Запитала, кого я шукаю. Я не відповів, бо що я міг від

повісти? Поглянув углиб помешкання. Меблі стояли 

на своїх місцях, я побачив, що вона спить у ліжку моєї 

матері, їсть із наших тарілок, бачив наші старі стіль

ці. Одяг моїх брата й сестри зберігав тепло її родини. 

Лише на сrіні, з якої колись дивились портрети бать

ків, тепер висіли ікони. 
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Закінчення 

На подвір'ї я буквально наштовхнувся на колиш

нього сторожа. Він дивився на мене, примружив

ши очі. Щось казав. Його слова не доходили до мене. 
Перед очима був туман, а в голові-rmуганина. Я побіг 

у напрямку вокзалу. 

Коли потяг рушив, я міцно заплющив очі. 
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