


            До читача.
 Задуму написати книжку про своє дитин-
ство, вік зростання у мене не було.
Лише на зламі 80-х років минулого століття все 
частіше поставала думка - залишити своїм ді-
тям, онукам згадку про себе, про своїх батьків. 
Поступово почав робити записи «до шухляди».
 В процесі роботи з’ясувалось, що не знаю 
майже нічого про свій рід, його генезу. Почав шу-
кати, розпитувати, звертатись до архівів і … 
вжахнувся.
Революція в Росії, братовбивча громадянська 
війна «пожирали» людей лише тому, що «му-
дрі вожді» хотіли цим людям створити «краще 
життя».
А далі більше: продрозкладка несла голод, колек-
тивізація - голодомор, класова боротьба - зни-
щення класу, жорстока боротьба між одно пар-
тійцями за владу - політичні репресії, і все заради 
того, щоб «жить стало лучше, жить стало ве-
селей».
В гонитві до «щасливого майбутнього» в мирний 
час (!) загинуло стільки людей, що й досі не може-
мо порахувати - скільки ж?!
 Потроху з тієї гаспидської круговерті по-
чали відшуковуватись долі (не всіх) моїх кревних: 
хто голодом заморений, хто розстріляний, хто 



«Гулагами» заморожений, тортурами замучений, 
«щасливі» - на війні убиті.

Шановний читачу! «Листи до себе» (книга пер-
ша)
пролежали в шухляді понад два десятки літ. Лише
згодом, потрапивши до близького мені подружжя
Єршінів, «побачили» світ. Заздалегідь прошу ви-
бачення за композиційну недосконалість, огріхи 
літературного та стилістичного плану, бо то ж 
робота не професіонала…
І головне. Всі події, обставини, випадки, факти, 
про які йдеться «В листах...» не є (на жаль) ви-
нятковими, як не є винятковою особа автора. 
Такими в нашому містечку були десятки, в окру-
зі -сотні, на Поділлі - тисячі, в країні - мільйони. 
Кожен з них жив, зростає, бачив світ, сприймав
і навколишнє по-своєму. Я лише один з них.
 Буду вдячний, якщо вважатимете за по-
трібне виказати свою думку.

04060, Київ,
вул. Ольжича, 9а, кв. 25
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РОЗДІЛ 1
Волочиськ1 у моїй пам’яті - це залізнична станція та 

цукровий завод. Містечко і найближчі села існували одні для 
того, щоб вирощувати цукровий буряк, інші - щоб виробляти 
цукор. Таким було це селище в той час, коли я там народився, 
20 лютого 1930 року. Якщо точніше, то народився в селі Фрі-
дріхівка Волочиського району, але зараз такого села вже не-
має. Це просто одна з вулиць Волочиська, яка веде до наступ-
ного містечка - Під волочиська. Ці дві місцевості роз’єднує 
міст через ріку Збруч.

В той час, коли я народився, за рікою були «вороги»: 
найближчі родичі, сусіди, знайомі тих, хто жив на протилеж-
ному березі - у Радянському Союзі. Революція, громадянська 
війна - і стали близькі між собою люди ворогами.

Пам’ятаю своє раннє дитинство тим, що ВОНИ хочуть 
на НАС напасти, зробити рабами, повбивати. Це носилося в 
повітрі, осідало в голові, в душі. Нині не віриться, що таке 
могло бути, Але тоді все було правильним і зрозумілим.

Я добре памятаю, де ми жили, коли мені було вже 4-5 
років. Поряд із заводом2. Це метрів за сорок від кам’яного 
паркану, що огороджував завод та складські приміщення, 
зовнішня стіна яких була наче продовженням огорожі заво-
ду. Між нашим будинком та заводом йпли під’їздні колії, по 
яких із складів вивозився цукор. 3 другого боку заводу про-
тікала річка Збруч, а за нею вже жили буржуї.

1Волочинськ розташований на крайньому заході Хмільницької області, Поділлі, на лівому 
березі річки Збруч /притока Дністра/, на відстані 69 км від Хмельницького, колишнього 
Проскурова/. Вперше селище Волочиськ згадується в акті на володіння князів Збаразьких 
від 9 червня 1463 року. З 1569 до 1793 р. Волочиськ був у складі Польщі. Населення: укра-
їнці, євреї, поляки. В 1583 р. Волочиськ нарахував 675 жителів, в 1816 р. – 2352, 1889 р. 
– 3378, і, нарешті у 1936 р. – 6713 жителів./З матеріалів збірника «Історія міст і сіл Україн-
ської РСР», 1972 Р./
2Цукровий завод побудовано в 1870 р. акціонерним товариством «Збруч». На заводі в той 
час працювало 30 робітників./З матеріалів збірника «Історія міст і сіл Української РСР», 
1972 р./
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У вечірні години було чути, як хтось на тому березі 
скликав курей, гейкав на худобу чи перемовлявся з сусідом. 
Були і випадки самочинного переходу кордону коровами чи 
іншою якоюсь свійською живністю. Чував від старших лю-
дей, що мешканці з обох сторін перемовлялись один з одним 
через кордон, вирішуючи свої житейські нехитрі турботи.

Потім, з плином часу, починаючи з 30-х років, суворих 
обмежень ставало все більше й більше. Так, що я вже добре 
пам`ятав і знав, що дивитися на той берег в присутності ін-
ших було небажаним, а то і небезпечним. Батькам це загро-
жувало серйозними неприємностями.

Залізнична станція1 була віддалена від цукрового заво-
ду. Йти до неї від нас треба було через невелике поле, тепер 
уже зовсім забудоване. Невиразно пам`ятаю гарний будинок 
з прилеглим парком графа Льодоховського, будинок директо-
ра заводу, обсаджений ялинами, прикордонну заставу, це вже 
як щось таємниче, недосяжне, що викликає страх.

Оскільки я був маленьким, то все оточуюче мене: бу-
динки, завод, яри, ріки - все було величезним, просторим, 
високим, глибоким. А ось коли я через кілька десятиріч від-
відав ті місця, то був дуже здивований і якось навіть спан-
теличений тим, що яр, мною такий знаний, виявився зовсім 
неглибоким, будинки приземкуватими, ріка – вузенькою 
смужкою, а відстань від заводу до селища зовсім зникла.

Згадуючи дитинство, згадуєш окремі сценки, епізоди. 
Хотілось би, щоб моя дочка, а особливо онука, знали хто 
вони, звідки.

Починаючи ці записи, я здивувався мізерності наявних

1Залізниця через Волочиськ побудована, як і цукрозавод, у 70-х роках XIX ст… Російський 
письменник О.І.Купрін перебував у Волочиську у 1893-1894 рр. на військовій службі і до-
бре описав це глухе провінційне містечко в своїх ранніх творах. Так, він пише, що піти 
після служби в цьому бідному містечку було зовсім нікуди, хіба що до залу очікування, де 
спостерігаючи за проїжджими пасажирами, можна було якось згаяти час.

 матеріалів, відомостей, письмових документів і взагалі вра-
жаючим нехтуванням історією свого роду. Дивно, що це при-
таманно не лише для мене, а й для багатьох громадян, моїх 
співвітчизників.

Повсюдна відмова дітей від своїх батьків з найрізнома-
нітніших причин, число яких невідоме, вірніше нескінченне. 
Особливо це процвітало у довоєнний період, тобто у першо-
му поколінні.

Що саме можна було визнавати за батьками, я не знаю, 
а ось що не бажано і небезпечно визнавати, то це знав до-
сконало.

Погано, якщо батьки були віруючими /а скільки до ре-
волюції було невіруючих?/, погано, якщо у них була корова, 
тим більше - кінь, погано, якщо вони володіли ділянкою зем-
лі, будинком. Погано, якщо вони мали сінокосилку, олійни-
цю чи круподерню; якщо вони мали не чоботи, а черевики - 
погано, якщо вони були поляки, фіни, румуни, євреї, греки... 
Погано, коли десь, будь-ким служили, коли мали освіту вищу 
за церковноприходську, коли мали родичів за кордоном, чи 
самі колись були. Погано, якщо їхні сусіди мали в своїй біо-
графії якийсь із недоліків, перерахованих вище, якщо хтось 
із співробітників /рівних, старших, молодших/ був притяг-
нений «органами». Погано…погано...погано… Не виручало 
навіть люмпен – пролетарське походження, невігластво і фа-
натична відданість ідеалам влади Рад, бо була вона, ця вла-
да - владою сатани. Але все це хлопчикові прийшло згодом, 
коли хлопчик став дідусем.

Раннє дитинство пам`ятається ще різними спогадами. 
Ось батько поклав мене на коліно до себе, підкидає і в такт 
співає «...казачка устала, на север глядит, откуда ее милый, 
казак прилетит…». Або ще інколи наспівує: «Черный ворон, 
черный ворон, что ты вьешся надо мною, ты добычи не до-
бьешься, черный ворон, я живой…».  Дивно, що через кілька 
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років я почув цю пісню у фільмі «Чапаєв».
Ніяк не збагну, чому майже немає яскравих спогадів за 

той же час про маму. Я багато думав про це. Можливо, це 
тому, що мама була завжди зі мною, що вона займалась бу-
денними справами: готувала, прибирала, прала; вся живність 
була за нею. Тримали ми одну-дві корови, двох свиней, ку-
рей. За цими необхідними повсякденними турботами мама 
була для нас непомітною. Ми з сестрою були вимиті, ситі, 
одягнені і доглянуті. Мама залишалась з нами, їй начебто /за 
нашою уявою/ не загрожувала небезпека. Батька не стало, а 
вона, мама, ось тут, поруч з нами. Після 1937-го фатального 
року, все дитинство згадується нерозривно з мамою.

Ще один невиразний фрагмент моїх спогадів. Гарний 
весняний день. Тепло, сонячно, радісні обличчя дорослих. 
Їдемо вантажною машиною на першотравневу демонстра-
цію у Прокурів (н.м. Хмельницький). Їдуть робітники. Най-
достойніші. Мій батько у цій групі якийсь начальник, стар-
ший. Він віддає розпорядження, команди. Всі його слухають. 
Нарешті всідаються на лавах, встановлених на машині. Тут, 
звичайно, і я. Через кілька кілометрів засинаю. Демонстрації 
не пам`ятаю. А ось поїздку назад додому пам`ятаю добре. 
Захоплювала їзда на машині. Та й саму машину я бачив, по-
моєму, вперше. Для хлопчиська це все захоплююче. Злаго-
джено співають пасажири. Я стою в кузові поряд з кабіною, 
а татусь тут же, поряд, стоїть на підніжці. Чому він їхав, 
стоячи на підніжці кабіни, я пояснити не можу, але це теж 
якось його вирізняло, і я пишався цим. Отже, йому можна 
було там стояти, а іншим - ні. Я і тепер відчуваю вітер, що 
б`є мені в обличчя від швидкої їзди машини і чую, як батько 
перемовляєгься з водієм, щохвилини повертаючись до мене, 
і підбадьорює, підтримуючи вільною рукою мене, а другою 
вправно вхопившись за стояк кабіни.

Або ще. Зранку я дізнаюсь, що тато після роботи пове-

де мене на завод. Покаже машинне відділення і цехи, де ви-
робляють цукор. На душі у мене свято. Хоч я росту зовсім 
поряд з заводом, але всередині ніколи не був. Цілий день я 
весь у чеканні. Мама мене добре вимила, одягла в костюм-
чик-матроску. Мені розтлумачено, як поводити себе, як ко-
ристуватися носовою хусточкою. Нарешті напруга потроху 
спадає. Приходить батько, довго миється, одягає все чисте, і 
ми йдемо на завод, на екскурсію. Звичайно, я бачив, як при-
возять буряк нескінченні валки підвід. Як перекидають вози 
свій груз у величезну траншею - яму, по дні якої вирита ка-
нава, обкладена дошками, десь на початку траншеї встанов-
лена труба, по якій з великим натиском подається в канаву 
вода1. Захоплюючим видовищем було те, що в самому низу 
цієї величезної траншеї, широко розставивши ноги на борти 
канави, стояв чоловік з довгою жердиною в руках. Він весь 
час жердиною підштовхував корені буряків, які не сипались 
самі з похилих стін траншеї в канаву. А варто було робітни-
кові поворухнути жердиною у себе над головою нагрома-
джену гору буряка, як вона з гуркотом прямувала в канаву з 
водою. Страшно було дивитися на цю роботу. Був острах, що 
робітника ось-ось засипле ця лавина буряка. Цілими днями 
я спостерігав за цією боротьбою. Робітник управляв жерди-
ною віртуозно. Під`їжджаючі підводи ніяк не могли його за-
сипати...Процес на заводі безперервний, цілодобовий. Коли 
не заглянеш у траншею - все та ж картина.

І ось ми йдемо з батьком. Він мені покаже, що там ро-
биться всередині.

Машинне відділення! Дитяча уява ще не взмозі закар-
бувати це видовище цілком. Величезні маховики - колеса,

1Багато пізніше я досить добре дізнався про технологічний ланцюжок виробництва цукру, 
який вів від кагатного поля до гідро транспортерів буряка, мийки, бурякорізки, дифузних 
апаратів, станції очищення соку, випарювання, вакуумапаратів, центрифуг, сушіння, фасу-
вання і, нарешті, до складу готової продукції.
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нескінченні стрічки трансмісій, миготіння блиску важелів, 
коліс, поршнів, клуби пару, що вириваються з найбільш не-
сподіваних місць, гуркіт і шум вього цього дуже цілісного 
організму, який весь час рухається - все це вражає мене.

Через багато років я дізнався, що мій батько в чотир-
надцять років працював тут, біля цих машин, «масльонщи-
ком». По-моєму, такої професії вже давно немає. Розповідали 
мені, що олійник (масльонщик), зобов’язаний був протягом 
усієї зміни безперервно снувати між механізмами цього ма-
шинного відділення із спеціального відра (олійниці) залива-
ти куди треба машинне масло з масльонки рухомих деталей 
механізмів.

Одежа, взуття та й усе тіло олійника, було просякнуте 
цим специфічним запахом машинного масла. Попрацював-
ши чотири роки на цій одіозній «посаді», батько перейшов 
працювати в заводську кузню молотобійцем. Тепер це також 
рідкісна професія. Екскурсія на завод справила на мене дуже 
сильне враження і на довгі роки закарбувалась у пам`яті.

Ось звичайний день. Мама закип’ятила воду, насипала 
на 2-3 літра півкілограма солі, добре розмішала і злила цю-
воду ропу в міцний чайник. Мені дається важливе доручен-
ня: віднести цей чайник з водою батькові в кузню. Пробігши 
трохи, далі йду поважно, усвідомлюючи важливість дору-
чення. І ось я у кузні. Важке повітря горілого заліза, вугілля, 
гуркіт молота і дзвінке постукування молотка об ковадло все 
це зливається для мене в таємничу музику. Батько, витерши 
мокре від поту обличчя, шукає мені безпечного місця.

У нього найцікавіша робота. Він молотобоєць. Захо-
плено слідкую, як він точно, легко попадає в те майже рідке 
місце залізяки, до якого ледь доторкнувся перед цим сам ко-
валь майстер своїм наче іграшковим молотком. Важкий мо-
лот батька начебто доганяє маленький молоток напарника, 
імені здається, що батько намагається увігнати цей молото-

чок у білий від розжарювання брус гарячого заліза. Не ввіг-
нав. Ще кілька сповільнених ударів, і брусок, тепер вже пев-
ної форми, плюхає в посудину з водою, булькаючи і шипля-
чи, неначе видає останній подих. Помітно втомились і ковалі. 
Зворотним боком своїх просякнутих маслом фартухів, вони 
витирають лице і руки, хоча це ніяк не відбивається на чисто-
ті шкіри, яка як була, так і залишається чорною. Підходять 
по черзі до чайника, який заздалегідь підвісили на гачок із 
дроту, і п`ють з носика солону воду. Мені це незрозуміло, але 
цікаво. Ковалі, повсідавшись на дерев`яні цурки, мовчать. 
Підгледівши їхні розмірені рухи, надихавшись чадним пові-
трям кузні, я йду додому і теж крокую неквапливо, статечно, 
намагаючись цим наслідувати робочу, втомлену людину.

Ввечері приходить батько і приносить з собою той же 
незнищенний запах кузні, який так мені подобається. Він сі-
дає в сінях і неквапно знімає робочу одежу, «робу». Тут вза-
галі починається для мене зачаровуюче дійство.

Куртка, сорочка, штани, скинуті батьком в куточок на 
підлогу, не падають безформною масою ганчір’я, а «стоять», 
майже повністю зберігаючи свою «людську» форму Я не 
знаю причини: просякнута маслом, пилом, зцементована со-
лоним потом, одежа задубіла, не згинається. Мама вже при-
готувала величезний таз з гарячою водою, і батько буде ми-
тися. Я не зводжу з нього очей.

Коли пишу ці рядки, мені вже виповнилось 67 років, 
та я й зараз бачу білий торс батька і абсолютно чорне лице 
з блискітками в білках очей, такі ж чорні зап`ястя рук. Мені 
він таким подобався, я хочу бути схожим на нього, лише б 
тільки не митися. Я цього дуже не любив, за шо мені і пере-
падало від мами. Чистий і переодягнений батько мені менше 
подобався, бо це наче віддаляло мене від нього.

Та ось я попадаю до рук мами, а це вже було посягання 
на мою свободу, до мене неначе приклеювались нескінчен-
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ні «треба». Треба було завжди мати при собі носову хусточ-
ку і своєчасно користуватися нею, треба було щоденно і по 
кілька разів мити ноги, шию, вуха, їсти те і стільки, скільки 
скаже мама.Треба було рано лятати і, головне, сухим встати. 
Треба було берегти одежу і взуття, що мені взагалі майже не 
вдавалось. Треба було не лазити по парканах, деревах, гори-
щах, і, якнайважче випробування, не можна було віддалятися 
зі своїми іграшками, турботами далі двох-трьох сусідніх дво-
рів, тобто бути практично весь час в полі зору мами. Ось на 
цьому я й попався. Я вже товорив про те, які суворі порядки 
були заведені для жителів прикордонних районів, Всі і за-
вжди мали бути на видноті. Ходити можна було лише там, де 
це дозволялось, і, звичайно,в якийсь певний час, тобто якшо 
десь можна було перебувати вдень, то там же не можна було 
буги ввечері чи вночі. Людина, що з’явилась не тоді і не в 
тому місці, затримувалась прикордонниками, які довго під-
давали її митарствам, з’ясовуючи причини цього порушен-
ня. Всі ці суворості певною мірою стосувались і дітей. Ми 
добре знали, що батькам «попаде», якщо хтось із нас кудись 
забреде. 

Але ось селищем рознеелась звістка: десь за залізнич-
ною станцією сів літак. Літак!!! Це треба було жити в той 
час та ще і в такому місці, щоб зрозуміти стан хлопчика, 
якому сказали, що десь недалеко можна побачити справжній 
літак. Миттєво збирається зграйка дітлахів і теж миттєво і 
несвідомо вирішує: бігти, бігти туди, де приземлився літак. 
І побігли, Вище вже говорилось, що між селищем «цукро-
виків» і Волочиськом було поле. Миттю перебігши це поле і 
трохи охолонувши, ми забігли в якусь вуличку містечка і…
розгубштись. Трохи бравуючи один перед одним своєю смі-
ливістю, але в душі усвідомлюючи, що зайшли надто далеко 
і в прямому і в переносному розумінні, поплелися додому, 
наперед передбачаючи неминучість покарання. Зайшовши у 

двір, я остовпів. Мене чекав батько! Він зразу ж відшмагав 
мене паском майстерно. Втіхою було лише те, що однолітків 
моїх відшмагали теж вправно. Як потім стало мені відомо 
з розмов дорослих, весь наш «маршрут» відслідковувався 
батьком чи не з самого початку.

На заводі добудовували трубу котельні. Кілька надбу-
дованих рядів цегли стягувались залізним обручем, стяжні 
петлі яких кував мій батько. За якоюсь потребою поліз бать-
ко на трубу, щоб на місці оглянути що і як. З самого верху 
труби все навколо було видно як на долоні. Він і запримітив 
зграйку хлопчаків, серед яких виділив і мене, одягнутого в 
знайому йому яскраву сорочку Шмагав батько мене не час-
то, але із знанням справи, так що запам’ятовувалось. Після 
того як батька не стало, «частувала» мене і мама десь роківдо 
дванадцяти, але, не дочекавшись «позитивного» результату 
припинила. Та й виріс я неабияк. На цей вік мав уже силу, 
був дебелий, кремезний. Незважаючи на ці часті шмагання я 
зовсім не пам`ятаю, щоб через це сердився на батьків.Кож-
не наступне шмагання сприймалось мною як щось саме со-
бою зрозуміле. Як я зрозумів значно пізніше, наука ця пішла 
мені на користь, тобто «в голову, а не в ліс». Коли вже мова 
зайшла про виховання, вірніше, про деякі його моменти, то 
згадуються ще деякі епізоди. Вони в подальшому житті часто 
нагадували про себе. Ось, наприклад, така сцена. Сусідами 
нашими була велика єврейська сім’я Тойбісів. Старий Той-
біс, одягнений, незважаючи на літню спеку, в кожух і валян-
ки в зимовій шапці, сидить на призьбі свого дому і гріється. 
Йому завжди холодно. Я граюсь з його правнучкою Рахіллю. 
Ганяючись за нею, я забіг у двір Тойбісів повз дідуся і зразу 
вилетів через хвіртку, доганяючи Рахіль. 

Увечері після роботи батько йде додому попри двір 
Тойбісів. Дідусь Тойбіс піднімає палицю-костур.Це означає, 
що він хоче говорити з моїм батьком, Далі картина стає та-
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кою: батько зняв кашкет із голови, стоїть мовчки з вийнятими 
з кишень руками. За парканом у себе в дворі сидить дідусь 
Тойбіс і говорить приблизно таке: «Ян, як це ти виховав сво-
го сина, що він і «Добрий день» не вміє сказати?» Перехожі 
сусіди виявляють велику делікатність: вони не зупиняються і 
прибирають вигляду, що нічого не чують. Батько мне кашкет 
у руці і не промовляє жодного слова. За звичаєм не можна 
було хоч якось сперечатися зі старим, а ще більше перебива-
ти. Поклонившись, батько йде додому, а я сумирно прямую 
за ним. Без зайвих слів батько відперіщив мене. Уже після 
екзикуції, я, схлипуючи, чую, як мама на кухні казала бать-
кові: «Ти з глузду з`їхав, так можна скалічити дитину». Після 
невеликої паузи тато їй говорить: «А ти думала, мені легко 
було стояти перед старим Тойбісом, коли він мені вичитував 
перед сусідами, а я нічого не міг йому сказати?» Нічого. Не 
скалічив. Зате я все своє життя вмів і знаю, як треба пово-
дити себе зі старшими. Невиразно, але пам’ятаю, як батько, 
прочитавши в газеті про досягнення в будівництві соціаліс-
тичної індустрії, звертався до мами, квапився їй прочитати і 
переказати якийсь факт: «Маню, Маню, ти лише послухай, 
що ми побудували! Я дуже добре пам`ятаю ось це «Ми». 
Він оцим «Ми» неначе прив’язував себе до всього того, що 
відбувалося в той час. Вважав себе особисто причетним до 
всього, що відбувалося в країні. Був активним, як прийня-
то було тоді говорити, в громадсько-політичному житті. На-
родження 1904 року, батько рано став членом ВКП(б), їздив 
на якісь курси, поволі піднімаючись сходами громадського 
життя: голова профкому, член парткому, райкому… Продо-
вжуючи працювати в кузні, теж досяг дечого: помічник кова-
ля (підмайстер). Потім і коваль (цехмайстер): Було помітно, 
що він висококваліфікований. До нього все частіше і частіше 
зверталися за порадою, йому доручали особливо складні ро-
боти. Пам’ятаю випадки, коли його викликало високе завод-

ське керівництво у неробочий час, щоб одержати якусь тех-
нічну допомогу, пораду і т.п, та й з боку сусідів відчувалось: 
зросла до нього повага. Я бачив, що і мама пишається своїм 
чоловіком.

Але ось якось дізнаюсь про новину: батько їде в Ленін-
град. Чому він туди їде і де це місто я не знаю, але відчуваю, 
що відбувається якась велика і радісна подія в нашій сім`ї. 
Тай поза сім’єю помітно, що батько в центрі уваги сусідів, 
робітників, службовців заводу. При зустрічі з ним неодмінно 
заходить мова про його майбутню поїздку. Йому висловлю-
ють усілякі поради, добрі побажання: Трохи пізніше я ді-
знався, що він не просто так поїде, а повезе до цього міста 
цукор. Мене починає бентежити думка: а в чому він його по-
везе і скільки? Фантазія моя не сягає далі полотняного мі-
шечки або дерев`яної скриньки.

Десятки запитань роїлись в моїй голові. Навіщо Ленін-
граду цукор? Як він буде його їсти? Нічого не пояснюючи, 
мама бере мене за руку і ми виходимо з двору. Навколо над-
звичайно багато людей. Всі вони збираються у величезний 
натовп, який продовжує рости: Люди підходять як з боку се-
лища, так і з іншого боку. Нарешті гомінкий натовп стихає, 
побачивши, що в отворі дверей критого вантажного вагону 
зібралась група людей: Цей вагон взагалі дуже відрізнявся 
від інших своїми величезними червоними полотнищами, 
портретами Леніна, Сталіна. Там і мій тато, в цій групі лю-
дей (керівництво заводу я уже теж пізнав). Піднята рука дяді 
Антося встановлює дивну тишу. Я здивовано повертаю голо-
ву в різні боки на тих, що стоять поруч зі мною, і не можу 
сбагнути причини перетворення в цих людях. Вони пере-
мовлялись, жартували, розмахувапи руками, тупшовались, 
втоптуючи сніг, і раптом! не живий натовп, а застигла маса. 
Починає говорити директор заводу, потім ще і ще. Говорить 
і мій тато. А навіщо і про що говорять я не знаю, як не знаю 
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і того, чому люди так шалено плескають в долоні. Мама моя 
все робить одночасно з усіма. Нарешті гудок паровоза і повз 
нас пропливає низка таких же, але зачинених вагонів.

Ось  ще характерний спогад. Тато дарує мені 3 карбо-
ванці. Саме тому я дізнаюсь, що мені 3 роки. Показую у дво-
рі цей папірець сусідським хлопчакам, радість моя велика, 
хоча що конкретно я буду робить з троячкою, як її викорис-
товувати не маю ні щонайменшої уяви. Засунувши гроші в 
кишеню, граюсь у дворі: лопаткою перекидаю сніг, будую 
собі будиночок в наметі. Раптом виявляю, що папірець цей, 
такий дорогий мені, я загубив. Ох, і ридав же я! Довго я 
не міг притамувати в собі біль від цієї втрати. Тепер же я 
не можу згадати жодного випадку, що був мені пам’ятним 
у цьому віці. Постає переді мною запитання: а навіщо я це 
пишу? Якщо правду сказати, то бажання писати, викласти 
на папері своє уявлення про суще, про своє розуміння його, 
з’явилось іще в шкільні роки. Знав я і те, що цим «гріхом» 
страждали і мої товариші друзі. Не знаю, у них це вийшло, 
чи ні, але у мене точно не виходило. Не дано. Щоденники, 
які я починав, також періодично знищував. Записане мною 
після прочитання здавалось таким нікчемним, мізерним, що 
соромно було перед самим собою. А шкода, що знищував. 
Скільки втрачено для мене дат, імен, та й фактичних подій. 
Особливо мені шкода щоденника, який я вів майже всі 80-ті 
роки. Звичайно, цінність цих записів не в тому, як я це опи-
сав, а у тому, на чому зачіплювалась моя свідомість, що я 
записав. Так ось: навіщо цей спогад? Знову наполегливо за-
питую себе. Навіщо мені ця пам’ять, що так наполегливо ви-
магає виливання чорнила на папір? Чи це якась хвороба за-
ставляє мене взяти ручку, щоб зобразити анатомію власного 
життя, його зростання, чи й того, що зростає навколо. Що 
стосується останнього, то це для мене не те що сміливо, але 
й нездійсненно. Та й мети я такої не ставив ніколи. То з яких 

причин взагалі пишуться спогади? Треба вважати, що вони 
пишуться з багатьох причин. Від самотності, від відчуття за-
гибелі. Пишуть як свідчення очевидців про події, щоб роз-
плутати клубок неправди, а то й ще більше заплутати його. 
Пишуть через пиху, як і через самовикриття, а інколи і через 
схильність до самолюбства. Бувають записи розумних людей 
з поганою пам`яттю. Або записи дурнів з доброю. Є спога-
ди, як спокійна річечка, чи навпаки як гірська річка. Є спо-
гади повчання, життя, притчі. Є спогади пам`ятники, спроба 
зберегти себе від забуття. Що ж стосується мене, то дуже і 
дуже скромні мотиви наштовхнули на ці рядки. Просто все 
частіше й частіше останнім часом я повертаюсь до свого ми-
нулого. Я неначе розмовляю сам з собою, а хочеться мати 
співрозмовника. Може, ним, співрозмовником, стане колись 
дочка моя, онука моя, або хтось із близьких і рідних мені, хто 
(дай, Боже) переживе мене.

А тепер повернусь до ешелону, що повіз і цукор, і мого 
батька.

Заводський клуб. Радісні, усміхнені обличчя, майже всі 
знайомі; я трохи хвалюсь, чому сприяє задоволення мого ди-
тячого, ще не розвиненого гонору в тому, що я теж тут. Хоті-
лося дуже, щоб це побачили всі-всі мої товариші. На клубній 
сцені всідаються за червоним столом директор заводу, якого 
я вже знаю, і ще знайомі мені обличчя, яких називають «се-
кретар», «голова», «член» якогось завкому, парткому, яких я 
теж знаю, але наївно думаю, що «представник», «голова» чи 
«секретар» - це прізвища знайомих мені дядьків. Серед цих 
«членів» мій батько, і батько Казика Войни, яких зі сцени 
називають «ударниками». Зараз я починаю розуміти, що всі, 
хто зібралися в клубі, прийшли сюди, щоб зустріти мого і 
Казикового батька, які їздили «представниками» до міста Ле-
нінграда і завезли йому ешелон цукру. Саме тут я вперше по-
чув слово «Кіров». Як я зрозумів, цукор завезли саме Кірову, 
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і що він був цим дуже задоволений. Залишилось мені лише 
незрозумілим, чому батька зустрічають тут, в клубі, тоді як я 
з мамою зустрічав його вдома. З його розповідей уже тут, в 
клубі, мені запам`яталось, що Кіров дуже добрий дядя, що 
він подарував хромові черевики скороходи моєму і Казико-
вому батьку і, що вони були ним нагороджені поїздкою по 
Радянському Союзу. Запам’ятались мені також такі слова, як 
Архангельськ, Мурманськ, Магнітогорськ, Одеса, Київ. Ба-
гаторазово вони повторювались і вдома, а тому закріпилися. 
До речі, ці, м`яко кажучи, деформовані поняття та уявлення, 
про які я зараз згадую, стосуються мого тодішнього віку. Че-
рез багато років, коли я неодноразово чув про все це з вуст 
моєї матері, родичів, коли я зовсім по-новому прочитав деякі 
документи, що зберігалися вдома, коли я вже побачив дещо 
навколо очима не дитини, а «мужа», то, аналізуючи все це, 
я помітив, що не так вже ці «деформовані» поняття й про-
деформувались у теперішній свідомості. Головне з усього 
цього те, що це було.

Після повернення батька в нашому домі було багато 
розповідей про цю поїздку. Батько розповідав, що виступав 
перед робітниками кількох заводів і фабрик Ленінграда, що 
його та інших «представників» запросили на зустріч з Кіро-
вим. Що їх нагородили цінними подарунками (черевиками 
фабрики «Скороход») і путівками по Радянському Союзі. 
Пізніше я дізнався, що вони здійснили поїздку на «будови 
п`ятирічки» (Кольський півострів Урал південь України).

І все це Кіров... Кіров... Кіров! Як наслідок, і я став 
вважати Кірова дуже доброю для нас усіх людиною і уявляв 
його дуже симпатичним і добрим дядечком.

І раптом! Земля втратила твердість, зникли звуки, обі-
рвався якийсь зв’язок з оточуючими предметами. Я неначе в 
тумані бачу свого батька, що притулився до одвірка дверей. 
Він спиною до мене, плечі його ритмічно здригаються. Від-

чуваю, що треба підійти, доторкнутися до нього. Обнявши 
батька за ногу, протиснувши голову, бачу обличчя - він пла-
че! Ось чому здригаються плечі, ось чому він спиною до нас. 
Не звістка про смерть Кірова вразила мене. Приголомшило 
видовище батька, що плаче. Я не міг собі уявити, що мій тато 
може плакати.

А дні біжать. У всіх свої клопоти, у мене свої. Мабуть, 
не дуже обтяжливі, бо я їх не пам’ятаю. Пам’ять зберегла 
лише уривчасті шматочки. Батько з газетою в руках уже вко-
тре звертається до мами: «Маню, Маню, ти послухай, що ми 
побудували!». І починає їй читати про чергову будову соціа-
лістичної індустрії то у Харкові, то в Сталінграді чи на Куз-
басі, а то і в Середній Азії чи на Далекому Сході.

А ось ми їдемо в гості до маминої сестри. Далеко. А 
головне, поїздом. Лише цей поїзд і пам’ятаю. Його саме бачу 
вперше. Хоча залізнична станція всього за півкілометра від 
нашого дому, але поїзд, на якому возять людей, я бачу впер-
ше. Сам паровоз і вантажні вагони мені бачити доводилось, а 
ось поїзд для людей мною ще не сприймається. А те, що по-
їзд прийде з Польщі, взагалі недосяжне для мого розуміння. 
Це що ж за ворожий поїзд, який, мабуть, і «буржуїв» катає. 
На цей час у мене вже закладені зерна. Моє вухо вже знає 
слова «класовий ворог», «імперіалізм», «контра». Незабаром 
воно почує «шкідник», «шпигун», «ворог народу». Останнє 
стане крилатим.

Але ось із нічної пітьми врізається в пам’ять промінь 
прожектора, і мене буквально затоплює світлом, гуркотом 
і шипінням паровоза. І лише після брязкоту буферів насту-
пає тиша. Ми довго стоїмо в чеканні. Йде перевірка поїзда 
прикордонниками, в зв`язку з чим, я починаю трохи інакше 
сприймати слова «кордон на замку». Потім починають і нас 
перевіряти, і лише увійшовши з мамою і татом до вагона, я 
залишив на пероні всі свої посадочні враження і поринув у 
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нові. Такого я ще ніколи не бачив. Всі оці полиці, полички, 
столики, гачки, - повністю заволоділи мною. Мені здається, 
що я їх розглядав, обмацував стільки, скільки ми їхали. Чого 
варте лише саме сидіння біля вікна, яке можна опускати і пі-
діймати!

Але приїхали! Мене затиснули в обіймах, і всі кажуть, 
що я дуже великий. Поступово я розумію де ми, і хто є хто. 
Ось цей дядечко чоловік моєї тьоті Броні, а це Гірця моя се-
стра, а он бабуся моя і т.д. З часом я з’ясував, що ми приїхали 
в Куманівці Хмільницького району Вінницької області.

Село Куманівці дуже велике, за десять кілометрів від 
районного центру. Мій дядя Янек директор школи цього 
села, і живемо ми теж у школі. При школі була квартира для 
директора. Дізнаюсь також, що дядя Янек другий чоловік у 
тьоті Броні. Першого чоловіка звали Цезар, і він кудись по-
дівся (репресований у 1932 р., і з того часу про нього нічо-
го не відомо). До речі, і Ян Виговський, і Цезар свого часу 
навчались разом у Київському педагогічному інституті для 
національних меншин. Після закінчення працювали в одній 
школі, в якій Цезар був директором. Після його зникнення, 
Виговський одружився з тіткою Бронею. Протягом всіх років 
життя цієї сім’ї, пам`ять про першого чоловіка свято зберіга-
лась, і я ще пам`ятаю, як у нашому роду доброзичливе гово-
рили про Цезаря, включаючи і самого Яна Виговського. 

Через рік-два ми знову їдемо в гості до тьоті Броні. Те-
пер уже приїжджаємо у село Вербівку, що за 2 кілометри від 
Хмільника. Знову школа, але вже початкова (не середня, як 
у Куманівцях!), дядя Ян уже лише завідуючий у цій школі і 
живутъ вони також при школі. Ця поїздка запам`яталась тим, 
що було багато народу. Приїхали бабуся з дідусем. Вірніше, 
приїхав з Брянська дідусь, бо бабуся приїхала раніше і вже 
жила у тьоті Броні (своєї дочки). Приїхала з Ростова тьотя 
Рита зі своїм чоловіком Микитою Ткаченком і двома дітьми 

- Люсею та Борисом. Ціла дюжина людей дорослих, четве-
ро нас дітей… Це було вже якесь сонмище, в якому дорослі 
мали свій світ а ми, діти, свій. Пам`ятаю роль Гертруди-ва-
тажка-хазяйки, пам`ятаю Люсю, яка через уроджену хворо-
бу ніг пересувалась коли як: коли на нестійких ніжках, коли 
поповзом, допомагаючи собі руками; кумедного Бориска, 
від якого ми, дорослі (старші на 3-4 роки), тікали, а він нас, 
ридаючи, вишукував у кущах, на горищі або на березі озе-
ра. Лише тепер я знаю, як під цим розвеселим життям дітей 
невимушеними розмовами дорослих приховувалась велика 
драма, трагедія життя багатьох і багатьох громадян СРСР. На 
цей час дідусь з бабусею та донькою Ритою уже кілька разів 
тікали до Сибіру. Немає у мене ні вміння, ні місця на папері 
описати лише те, що я знаю з уривчастих їхніх розповідей, 
бесід зі своїми дітьми, гірких зітхань і голосінь, що супрово-
джували той чи інший епізод.

Дідусь мій (з боку мами) Шандурський Іван Антоно-
вич, 1877 року народження, родом із села Бубнівка, що за 25 
км від Волочиська Кам`янець- Подільської губернії (пізніше 
Проскурів обласний центр, а потім Хмельницька область). У 
дідуся було 3 сестри і 2 брати. Бабуся (з боку мами) Коваль-
ська Агафія Никодимівна, 1887 року народження, родом із 
села Зелене, що приблизно за 20 км від Волочиська. Побра-
лись вони приблизно в 1903 році. Жили в селі Криштопівка, 
де купили землю (8 десятин), побудували дім (поряд із селом 
Зеленим). Було у них шестеро дітей: Генріх, 1904 р. н., висла-
ний на Камчатку в 1930 р., пропав безвісті; Антося і Юзефа 
померли до революції 1917 р., Марія, 1909 р.н. (моя мама), 
померла 1980 р., Броніслава, 1912 р.н., померла 1970 р. на 
чужині, Маргарита, 1914 р.н.

Так ось мого дідуся розкуркулювали тричі. У них були: 
один кінь, дві корови, одна свиня, кури, гуси, качки, собака 
і кішка. Хліба до кінця року завжди не вистачало. Будинок 
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(з розповіді тьоті Рити) був великий: кімната (зала), кухня 
і комірчина; у дворі: повітка, стайня, курник. Перший раз 
прийшли місцеві хлопці-комсомольці на чолі з уповнова-
женим РВК (райвиконком) і забрали борошно, зерно, крупу, 
картоплю і все інше, що могло вживатися для їжі, разом з 
усією живністю. Коли ж прийшов голод для всієї цієї сім’ї, 
прийшли вдруге. Марно понишпоривши по двору, вирішили 
побити мисник (глиняні миски та горшки, поставлені на по-
лиці-шафі біля печі). Втретє, не мудруючи лукаво, вирубили 
молоденький вишневий сад з 15-20 вишень, що за будин-
ком. Вкинули дідуся з бабусею на сани і повезли на станцію 
для відправки у Сибір. На цей час, правда, залишилась сама 
Рита, бо Броня та Марія повиходили заміж, а Генріх безслід-
но зник. Якщо взяти до уваги те, що дідусь був призваний в 
армію ще у 1-шу світову війну, (відвоювавши 3 роки і одер-
жавши два «Георгія», продовжував уже воювати за владу Рад 
до 1921 року в якості 1-го номера гарматної обслуги Черво-
ної Армії), то може бути, читачеві цих рядків трохи відкри-
ється уся трагічна колізія, що зустріч наша в селі Вербівка 
це була перша зустріч сім’ї, роду, яка стала можливою в цей 
передвоєнний час1.

Зустріч найближчих людей, які змінили свої імена, по 
батькові, національність та всі інші біографічні графи, щоб 
якось вижити, зберегтися, проіснувати. Кілька разів дідусь 
з бабунею втікали з заслань. Коли нарізно, коли разом. Їх 
ловили, робили більш жорстоким режим утримання, а вони 
знову тікали. Їхня дочка Маргарита, дівчина шістнадцяти літ, 
втікала з-під Котласа взимку з по-справжньому російськими 
снігами та морозами і добралася до Одеси. Через багато літ 
(в 1986 р.) вона мені розповідала про цей жах, страхіття.

 1Тут важливо зауважити, що причиною вибору місця зустрічі стало те, що у тьоті Броні 
були найбільш безпечні умови: чоловік її Ян Виговський не був комуністом, а значить, мен-
ше привертав до себе уваги. Їх ніхто не знав родичі і все.

Працювала в порту в якихось харчевнях без паспорта, без 
імені, прізвища, щогодини чекаючи, що спіймають. Позна-
йомилась з матросом військового корабля Микитою Ткачен-
ком. Наплела йому про себе такого, що й зараз не пам’ятає. 
Лише після другої дитини розповіла, хто вона. А Микита, 
комуніст, працівник райкому партії м. Ростова, буквально за-
ревів, охопивши голову руками, і взяв з неї слово, що вона 
більше ніколи не буде йому розповідати про себе. Потім він 
секретар райкому. Під час війни на фронті, двічі приходили 
тьоті Риті похоронки. Просто неймовірно. Повернувся він не 
поранений, цілий і здоровий. Працював спочатку керівником 
найбільшого радгоспу на Дону, потім завідуючим відділен-
ням того ж радгоспу, завідував молотильним током, був на-
чальником охорони, сторожем, а потім від надмірного пиття 
помер.

Зустріч у Вербівці намітила якісь віхи в подальше жит-
тя. Дідусь, втікши з заслання трохи пізніше, ніж його дру-
жина (яка знайшла притулок у Броні), не вважав за потрібне 
з`являтися в рідних краях, а тим більше у своїх дітей, щоб не 
ускладнювати їхнє життя. Він дійшов до Брянська. Завдяки 
добрій людині (військовому лікарю-ветеринару), влаштував-
ся на роботу вантажником в магазин-гастроном. Через дея-
кий час став там же продавцем, завідуючим магазином-га-
строномом, і перед війною, у 1940 році керуючим Брянським 
міськгастрономторгом. Судячи з усього, голова у діда була 
на місті. Нагледів він у предмісті Брянська будинок. Ось і 
приїхав він до Броні (наперед обговоривши це з дітьми, що 
зосталися), щоб забрати свою дружину (мою бабусю). Спо-
чатку вона мала поїхати і подивитися цю садибу, а потім 
вирішити: купувати не купувати. Поїхали дідусь з бабусею 
весною, в березні місяці. Треба ж такому статися, що в цей 
час Десна розлилась більш звичайного, будинок підтопило і 
бабуся дала відбій. Приїхавши, вона розповіла, що вирішили 
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вони підшукати будинок на узвишші. А незабаром прийшов 
1941 рік. Війна. Бабуся в окупованій Україні, а дідусь невідо-
мо де.

І знову повертаюсь спогадами у заводське селище 
Волочиського цукрозаводу. На той час уже стало модно 
обов’язковим обладнувати в квартирах, де були діти, червоні 
куточки. Куточок називався так тому, що він, як правило, роз-
міщувався в кутку кімнати. На відведених 2-3 метрах площі 
стін, які сходилися, розміщувався портрет Леніна і, звичай-
но, Сталіна. Навколо них навішувались різні червоні стрічки, 
прапорці, вирізки з газет, журналів, картинки Кремля, зірки 
та зірочки і т.д. і т.п. Діти засвоювали назви, терміни, нові 
слова скорочення типу КІМ, МОПР, Осовіахім, Ворошилов-
ський стрілець, Комінтерн. Формувалась свідомість онуків 
дідуся Леніна та дітей дорогого батька Сталіна.

Помітне місце в нашому дитячому побуті займали при-
кордонна застава та самі прикордонники. Ми їх знали, як мо-
виться, в обличчя. Але вже, якщо вони нас знали, то зсереди-
ни. Не доводиться і говорити тут, що заповітним бажанням 
для нас, хлопчаків, було допомогти прикордонникам спійма-
ти шпигуна. І допомагали, і «ловили». Варто було зустріти 
незнайомого чоловіка, жінку, як знаходились найбільш спо-
стережливі і негайно повідомляли. Де знайти прикордонни-
ка, ми знали краще від дорослих. Для цього не треба було 
бігти на заставу. Так ми росли, вчились викривати ворогів 
народу.

 Забігши якось до Казика, я побачив незрівнянної кра-
си Червоний куточок! Крім усього убрання, там був ще ма-
ленький столик і стільчик, на якому сидів Казик. Це ж тре-
ба! Я зразу ж почав влаштовувати у себе такий же Червоний 
куточок, відсунувши на середину кімнати ліжечко-гойдалку 
моєї сестрички Янусі. І головне, мої батьки та тьотя Мару-
ся зовсім не забороняли мені, а всіляко допомагати. Хто ніс 

мені якісь картинки, хто радив де і що прибити, покласти, 
поставити.

А тут нова подія. До нас приїжджають іспанці, вірніше, 
діти іспанців, які воюють там у себе, в Іспанії, проти фашис-
тів. А до нас вони приїжджають, щоб фашисти їх там не вби-
ли, поки їхні батьки, звичайно, переб’ють фашистів. І ось, 
вмиті і вбрані Вітько, Ванда, Казик, Петько, Рахіля, Толик та 
я йдемо з батьками, в основному, з мамами, до заводського 
парку (колишня садиба директора заводу ще до реставрації). 
Деякі з нас мають на голові шапочку-пілотку, або, як її тоді 
називали, «іспанку». Я дуже пишався, що у мене теж на го-
лові ця блакитна іспанка, та ще й з китичкою на золотавій 
ниточці. Через те, що китичка під час ходи постійно перемі-
щувалась, я щоразу щупав рукою куди ж вона поділася.

Нарешті приїхали іспанці. Добре пам’ятаю кількох 
смуглявих хлопчаків, у яких на головах були саме такі ж іс-
панки.

Одного разу мені було сказано, що мама їде в Проску-
рів, щоб купити мені сестричку (як вони передбачили, що 
сааме сестричку, я і зараз не знаю). Дійсно, через деякий час 
тато привіз маму з сестричкою. Я якось ніяк не сприйняв цей 
дарунок і не помітив, що від цього змінилось. Дізнався, що 
зовуть мою сестричку Яніною, і що її купили в Проскурові 
для того, щоб я радів. А я і не радів, і не журився. Дізнався я 
також, що у мене вже була сестричка Гелена, але не зрозумів, 
куди вона поділась. Потім здогадався продали, а то якби була, 
то була б старшою за мене. Слово «старша» я сприймав, як 
«більша зростом», і тому не дуже мені цього хотілось.

А життя йшло як і досі. Дещо я в ньому почав помі-
чати. З’явилась риса слухати дорослих, а може навіть під-
слуховувати, роблячи вигляд, що ти нічого не чуєш. Дорослі 
ж часто говорили про те, що вважали непотрібним для вуха 
дітеи, що дітям недоступне, або не потрібне для розуміння, 
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продовжували обмінюватися міркуваннями, думаючи, що ми 
ще нічого не розуміємо. А даремно! Ми вже дещо розуміли, 
може, і не зовсім так, як потрібно, але якісь свої висновки 
робили. Я вже потім, працюючи вчителем, завжди брав до 
уваги це моє «відкриття». Ось у домі настає якась напруга. 
Батько з матір`ю часто вживають слово «чистка», наче про-
грають варіанти відповідей, коли його запитають. Але ось, 
після роботи, тато з мамою йдуть до клубу на чистку, з інших 
дворів теж тягнуться до заводського клубу на чистку батьки 
моїх друзів. Другого дня, прокинувшись вранці, я дізнаюсь, 
що чистка пройшла добре, тобто благополучно. Настрій в 
домі добрий, я вже розумію, що тата не «вичистили» з партії, 
а ось того «вичистили», бо він щось приховав.

У тривожні дні вплітались і дні радісні. То у нас, то у 
когось із сусідів збирається ґулянка з приводу чогось.

На якісь вечірці у сусідів, що жили у торцевій частині 
будинку, я чомусь завередував. І як тільки хтось, чи то стар-
ший, чи молодший політрук із прикордонної застави запро-
шував маму до танцю, я починав ревно плакати. Прикордон-
ник з кубиками в петлицях якось зорієнтувався і подарував 
мені 3 карбованці, за що я йому дозволив пройтись з мамою 
кілька турів. Влучивши момент, я повторив свою витівку, але 
вже із заздалегідь передбаченим результатом. Обрана мною 
тактика узгоджувалась із стратегією. Мені було дано ще, але 
вже 1 крб. А далі ще і ще... Цим вдалося мені розвеселити 
всю компанію. Разом з усіма сміялась і моя мама, хоча було 
видно, що вона збентежена, і ще не дала своєї оцінки моєму 
вчинку. Але найшвидше розібрався мій батько, який, схопив-
ши мене за руку, так і відніс на витягнутій руці додому, здер 
одежу, і буквально кинув мене у ліжко, наділивши на льоту 
добрим ляпанцем по найм’якішому місці. Тут я уже ревів з 
явно визначеної причини, з чим і заснув, стискаючи в руці 
свої чесно зароблені 6 крб. Своєю витівкою я розвеселив на 

якийсь час все своє селище. Сусіди, знайомі не пропускали 
нагоди при зустрічі зі мною, з батьками, розчулитись з при-
воду моєї кмітливості, завдяки якій я примножив достаток 
в домі. Варте уваги те, що тато сам особисто водив мене за 
руку в магазин біля воріт заводу, і я там кілька разів купу-
вав на «зароблені» гроші цукерки у вигадливих коробках. А 
продавці (тоді були лише чоловіки) також у захопленні від 
мене відверто реготали разом з татом. Так я став помітною 
особистістю в селищі. Не знаю вже, чи цей випадок дав по-
штовх, чи інший, але я почав «заробляти», шукаючи різні 
зачіпки. Повз наш будинок ішла дорога, якою селяни везли 
буряки на вагову, а потім на складання в бути-накопичувачі. 
Погано вимощена бруківка, а то й грунтова у вибоїнах доро-
га, допомагала тому, що то тут, то там, корені буряка падали 
з возів. Я це помітив і після проїзду підвід почав підбирати 
буряки і приносити мамі. Вона їх терла і давала корові. Це 
була не якась особлива підмога, але моя «робота» заохочува-
лась. Мама давала мені шматочок колотого цукру (хоча ми і 
жили при цукровому заводі і буквально ходили по цукру це 
була нагорода. На ті часи цукор не крали, і той, мамин шма-
точок, був у ціні). А далі я зметикував: вибравши момент, 
я підкладав у колію камінець або викопував ямку і урожай, 
звичайно, збільшувався. Моє «полювання» помітили і візни-
ки. Одного разу, коли я прямував за возом, очікуючи падін-
ня мани небесної, візник мені сказав: «Молодець, хлопче, ти 
вже немало назбирав, корова буде ситою. А хочеш знати, як 
переконатись, що корова наїлась?». «Так», - відповів я. «А 
ти доторкнись пальцем до її лоба. Якщо твердий - значить, 
сита». Хай не дивується читач. Я дійсно, спостерігаючи 
якийсь час, як корова їсть, все ж доторкнувся до її лоба і він... 
дійсно був твердий. Мама помітила цю мою вправу і запита-
ла, навіщо я це роблю. Я їй розповів, на що вона промовила 
добродушно: «Дурник ти», - але не пояснила чому. Так я і 
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залишився сам зі своїми сумнівами. Справі поклав кінець, 
як завжди, тато. Дізнавшись про мій промисел, він сказав: 
«Щоб я більше цього не бачив». Це було сказано мені. Що 
він сказав мамі, я не чув. Але я більше не приносив, а мама 
не запитувала.

Якось тато поїхав далеко купувати корову (одна у нас 
вже була). Привів він корову дуже чудернацьку: сірої масті, 
худу, на високих ногах, з маленькою головою на довгій шиї, 
з прямими невеликими ріжками. Зібралось у дворі на огля- 
дини кілька сусідів. «Ну то й що ж, що вона бессарабської 
породи? Це ж рисак, а не корова». Але ось збив тато біля 
стіни хліва величезний дерев`яний короб, завіз туди кілька 
возів жому. Ох, і молока ж у нас було! І пили ми його, і мама 
робила сир, сметану, масло, і каші різноманітні на молоці. 
Сироватка йшла на пійло коровам, а вони від цього ще до-
давали. І сусідам мама роздавала (на базар носити щось у 
нас не заведено було). З другої половини 30-х років, батько 
вже був головою заводського комітету профспілки. Після ро-
боти молотом у кузні, він майже кожен вечір, переодягнув-
шись в чисте, йшов на різні профактиви, партактиви, плену-
ми. Поїздки в район, область, господарства, які вирощували 
буряк, і багато чогось іншого, чому немає ліку і назви. Так 
ми всі росли потихеньку: росла Януся, підростав і я. Захо-
плена загальною пошестю, ходила на курси Осовіахіма моя 
мама (там навчали одягати протигаз, а назви отруйних га-
зів мама запам’ятала на все життя). Періодично їздив, ходив 
на якісь курси і тато. В домі у нас з’являлось все більше і 
більше книжок. Тато читав їх, інколи читаючи якийсь уривок 
мамі. Як я розумів, батьки з великою повагою ставились до 
освіти та освічених людей. А слово «інженер» вимовлялось з 
якимось особливим, навіть благоговійним змістом. Головний 
інженер, змінний інженер, інженер цеху і т.п. були людьми 
особливого статусу. Батьки, звичайно, мріяли, і часто говори-

ли, що ось якщо я вивчусь колись на інженера, та ще й буду 
працювати на цукровому заводі, то вже більшого в житті до-
сягти не можна та й не треба. Цього цілком достатньо для 
оволодіння найсміливішими прагненнями людини. Так, так! 
Я ніяк не перебільшую. Так вони думали, цим вони жили у 
своєму майбутньому. Взагалі, бажання досягти якихось «ви-
сот» у своєму житті, бажання бути першим у своєму ремеслі 
було не те що близьким батькові, він просто жив цим. На свої 
тридцять з чимось років батько мав звання «цехмайстра». А 
це звання (вже поза розрядною сіткою) давалось ковалям, що 
досягли досконалості у своєму ремеслі. Я вже казав вище, 
що на цукровому заводі ковальські роботи займають дуже 
великий об’єм. Тут начебто сплелись всі технологічні про-
цеси, і при вирішенні яких-небудь робіт слюсарями, меха-
ніками, наладчиками раз за разом було чути: «Сюди треба 
Кульчицького», «треба покликати або порадтися з Кульчиць-
ким». В кінці 70-х років я, перебуваючи у Волочиську, зу-
стрівся з Андрієм Рибчинським (або як його звали близькі 
Анджеєм), тоді вже важко хворою людиною, яка ще й погано 
бачила. Він дуже добре пам`ятав батька, дружив з ним. Мені 
було приємно чути, як дядя Анджей шанобливо говорив про 
батька, як про фахівця своєї справи. Він так і сказав на кінець 
нашої розмови: «Так, руки у твого батька росли з плечей, а не 
з... І в голові була олія» (так говорили в наших краях, оціню-
ючи високо заслуги людини). Знаючи тепер, яким хорошим 
слюсарем по ремонту обладнання був дядько Анджей (про 
це мені розповів Казик Войно), що був майстром ремонтного 
цеху, в якому все життя працював Рибчинський) я радів, що я 
син такого батька. Згадав він і те, як добре грав батько на ба-
ритоні у заводському духовому оркестрі, а також на корнеті-а 
пістоні. Якимось дивом збереглась вдома і є зараз фотогра-
фія цього оркестру. На ній є і тато, і дядя Анджей.

Пам’ять ще виствітлила один випадок. Мама йде до за-
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водського клубу, бере мене з собою. Там вона і кілька інших 
мам вишивають на величезному полотні нитками «муліне» 
портрет Сталіна. Працюють вони одночасно, розташував-
шись навколо великою столу, на якому розстелено полотни-
ще з намальованим олівцем портретом, а мами покривають 
цей малюнок різнокольоровими нитками. Вишивальниці, 
виконуючи свою роботу, про щось розмовляють, інколи спі-
вають.

Так ми дожили до літа 1937 року. Газети і радіо, не да-
ючи собі паузи, доносили до громадян все нові й нові успіхи 
у всіх галузях господарської діяльності. З’явилось дуже ба-
гато бадьорих віршів і мажорних пісень. Вони заучувались і 
багаторазово повторювались як на клубних підмостках, так і 
в повсякденному побуті. Знав і я кілька таких віршів-пісень. 
А по одній з них навчився грамоти. Але про це пізніше. А 
зараз про те, що тато з мамою стали говорити між собою все 
частіше й частіше напівголосно, уникаючи при цьому моєї 
присутності, а інколи просто зачинившись від мене, чи ви-
штовхнувши з кімнати або кухні. А це збуджувало у мене 
підвищену цікавість. Я став прислухатися. Схоплював, що 
когось «викрили», щось «виявили», когось «забрали». Взя-
ті в лапки слова мені нічого не пояснювали, бо я не міг ще 
зрозуміти їхнього справжнього змісту. А ось якось підвище-
на занепокоєність батьків передалася частково й мені. Щось 
тривожне носилося в повітрі. Я став помічати, що інколи тато 
довгенько з ким небудь із сусідів розмовляє біля своєї хвіртки 
чи сусідньої. Мама чекає його на вечерю, але не наважується 
покликати. Посилає мене, та мене м’яко відсилають додому, 
перервавши свою бесіду. Я все ж помічаю підкресленість їх-
ньої розмови при мені. Тато приходить додому вже затемна. 
Довго миється. Мовчить. Я засинаю в кімнаті, але встигши 
все ж почути кілька фраз, що доносяться з-за ледь зачинених 
дверей з кухні. Мама докоряє йому за те, що йому не варто 

так довго розмовляти з Стохлею, чи Богдановим, чи Войною. 
Тато мовчить. Він стурбований і дуже втомлений.

В кузні багато роботи, завод готується до чергового се-
зону. Незабаром потягнуться валки возів з буряком. На за-
воді все заскреготить, закрутиться, зашипить. Піде великий 
цукор.

Рання осінь. Домашнім додалось роботи. Мої батьки на 
городі. Там і тьотя Маруся. Я залишений вдома доглядати за 
Янусею. А мені так хотілося бути разом з ними, бо я знав, що 
тато має викопати велику яму і засипати туди картоплю. Ось 
ця яма мене найбільше приваблювала. Я вже знав, що так 
ховають картоплю на зиму. Бачив це раніше. День 29 вересня 
(середа)1 був похмурим, дощик сипав і сипав, якось несподі-
вано починаючись і так само несподівано закінчуючись з тим 
лише, щоб до пізнього вечора не втратити свою розмірність. 
Але ось прийшов тато. Сам… Я побачив його з вікна кухні, 
він ішов подвір’ям додому і постукував ногами до доріжки, 
щоб збити з чобіт грязюку, що прилипла. Але розкислий чор-
нозем ціпко вхопився за чоботи. Дійшовши до сіней, він став 
знімати тріскою грязюку, а я, вибігши йому назустріч, сказав 
з подивом: «Ой, скільки грязюки!». І лише закінчивши свою 
роботу, тато, якось із зітханням, сказав мені: «То, синку, не 
грязь, то земля». Слова ці я пам’ятав завжди, але їхній зміст, 
метафоричність, розкрились мені в роки, коли я мав уже по-
над тридцять літ.

Неквапно знімаючи з себе мокру одежу, він докладно, 
але небагатослівно, пояснив мені все, про що я хотів запита-
ти: картоплю не вкинули у яму, бо вона могла б намокнути, 
тоді взимку померзне і погниє. Мама з тьотею Марусею за-

 
1Те, що день 29 вересня 1937 року був середа, я зацікавився і вирахував уже в 1995 році. Всі 
деталі цього дня мені врізались в пам`ять очевидно тому, що трагедія, яка сталася, весь час 
після цього повертала і повертала до себе, до цього дня. 
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лишились, щоб викопати буряки, прийдуть увечері. Ще він 
зараз вмиється, поголиться і піде на засідання бюро. Мився 
тато солідно. Я довго лив йому з чайника на шию, руки, спи-
ну, поки великі ночви для прання наповнились до половини 
мильною водою.

Начебто звичайна, щоденна справа вмивання та пере-
одягання все ж мала якусь особливість від попереднього, що 
залишило в пам’яті цю зарисовку до сьогоднішнього дня. 
По-перше, мені було сказано, щоб я приніс черевики. При-
ніс не ті. Принеси «скороходівські»! (Я вже знав, що скоро-
ходівські взуваються в особливих випадках). По-друге, тато 
одягнув не звичайний костюм, а теж для особливих випадків 
бостоновий, чорний, з жилеткою. Вирішивши, що зробив 
все належним чином, тато підняв Янусю, кілька разів під-
кинув її, чому вона була невимовно рада, поплескав мене по 
потилиці, що завжди означало схвалення моєї поведінки на 
даний момент і одночасно нагадування, як треба поводити 
себе надалі.

І пішов. Пішов до ями. Назавжди. Прокинувся я пізно 
вночі від яскравого електричного світла. Поряд з моїм ліж-
ком стояв прикордонник. Від того, що я дивився на нього 
знизу вгору, він здавався мені надмірно високого зросту. Ін-
ший прикордонник стояв далі, між письмовим столом і ві-
кном. І той, й інший, були мені знайомі. Я вже знав, що вони 
якісь військові командири, бо у них в петлицях були кубики. 
Мама, вкрита величезною клітчастою шерстяною хусткою, 
з-під якої все ж виглядав край нічної сорочки, стояла біля 
ліжечка колиски Яніни, точніше в куточку, утвореному спин-
кою ліжечка і стінки. Мені якось незвично було бачити, що 
у неї кудись поділись руки ними вона притримувала хустку 
зсередини. Через відкриті на кухню двері було видно тьотю 
Марусю, що сиділа на ліжку. В квартирі, де було так багато 
людей, оселилась незвична тиша, тут же порушена моїм пла-

чем. Чому я заплакав і тим порушив цю зловісну тишу? Чи 
то дитяче серце швидше і краще зрозуміло, що сталося, ніж 
ще слабкий розум восьмирічної дитини, чи то мені переда-
лась тривожна і невтішна скорбота мами, чи то я злякався 
незвичайної присутності в цей час таких великих і сильних 
дядьків-прикордонників. Зараз я пояснити це не можу, про-
сто вважаю, що це було і перше, і друге, і все інше, що злило-
ся докупи. Непомітно для себе я заснув. А коли прокинувся 
вранці, то це вже був зовсім інший світ. Я ще тоді не знав, що 
стріли, запущені з того, іншого світу, будугь діставати мене 
все життя до сьогоднішнього дня. Але про це згодом. А зараз 
я хочу розповісти про те, що побачила, відчула мама, коли 
повернулась увечері з городу. Про цей вечір, помічений зна-
ком диявола, вона мені багато разів розповідала.

Повернувшись додому і увійшовши в кімнату, мама 
охнула, побачивши, що на гвіздочку, вбитому в стіну біля 
ліжка для притримування килимка, висить татів кишенько-
вий годинник. Вона не пам’ятала випадку, щоб тато, йдучи з 
дому, коли-небудь його залишав. На нікельованій спинці са-
мого ліжка висів прив’язаний за ремінець револьвер1.

Треба було сказати, що кампанія по викриттю «ворогів 
народу» на той час уже набирала сили. В самому містечку і 
в нашому заводському селищі стали зникати люди. Мало не 
кожного ранку проносилась чутка, що «забрали» того-то або 
когось іншого, але пояснювали тим, що він, отой хтось, був 
колись в якійсь опозиції чи родич служив у когось і десь, чи

1За існуючими тоді правилами, зброя видавалась у прикордонній зоні так званому «акти-
ву». На заводі, де працював батько, вона була у директора, партійного секретаря, голови 
заводського  комітету профспілки. Брав револьвер з собою батько найчастіше тоді, коли 
після роботи йшов на різні активи, збори і т.д. та пізно ввечері приходив додому. Зазвичай, 
револьвер лежав у ящику письмового столу. Я це знав, але був так привчаний, що в руки 
ніколи не брав і взагалі не доторкався. Тим більше, що тато мені купив такий же, з бара-
баном, чорний «справжній» револьвер, з якого я досхочу стріляв, спорожнюючи пачечки з 
пістонами. 
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ще щось уже зовсім незрозуміле такому, як я, хлопчакові і, 
думаю, що незрозуміле і дорослим. Ясним і зрозумілим було 
лише те, що славними органами НКВС (народний комісаріат 
внутрішніх справ) під керівництвом Єжова, то під керівни-
цтвом вірного соратника Берії і керівництвом ними мудрого 
вождя Сталіна попереджена та чи інша контрреволюційна 
діяльність жалюгідних польсько-німецько французько-ан-
глійських шпигунів. Але все це сприймалось моєю мамою 
як горе, що трапилось десь у когось. А чи так все це було з 
отими «ворогами», яких чомусь все збільшувалось, то вона 
довірялась більше долі, випадку, та й мудрості державних 
мужів і наївно вважала, що вже кого-кого, але її чоловіка і 
її самої це ніяк не стосується і стосуватися не може. Хоча, 
тривогою був насичений уже кожен дім, кожна сім’я, кожна 
людина. Серце мами при вигляді залишених татом револь-
вера і годинника охнуло, але розум відганяв думку, що може 
статися і з нами найтрагічніше. Сталось.

«Чорний ворон» темною ніччю став забирати «воро-
гів» вже не поодинці, а цілими «пачками». У влади стало не 
вистачати одних людей, щоб заарештовувати інших. Районне 
відділення НКВС вдавалося до допомоги прикордонників, 
бо ворогів внутрішніх стало більше, ніж ворогів зовнішніх. 
Прибулі для обшуку до нас вночі два прикордонники, обшу-
ку, як такого (за словами мами), не зробили.  Правда, один з 
них відтулив дверцята шафи, нічого не торкнувши, а інший, 
відкривши один з ящиків письмового столу, так і залишив 
його відкритим, не поцікавившись вмістом. Як я вже ка-
зав, прикордонники були далекими знайомими нашої сім`ї. 
На запитання мами, чому батько не зайшов попрощатися з 
сім’єю, прикордонник відповів: «Йому було запропоновано, 
але він не схотів».

Батько був заарештований під час засідання розшире-
ного бюро партосередку. Арештований разом з усіма при-

сутніми там (крім директора заводу і робітника Богданова 
слюсаря цеху дифузії). Везли їх до в’язниці містечка повз 
наш будинок (іншої дороги просто не було). Мама згодом ді-
зналась, що тієї ночі деяким заарештованим було дозволено 
зайти додому, взяти деякі речі, переодягтися, попрощатися. 
Але чому не зайшов батько, ні тоді, ні сьогодні, я не дізнався.

Прокинувся я зранку легко. Те, що сталося вночі, на-
чебто не залишило в моїй душі чогось такого, що піддало б її 
збентеженню та стражданню, я подумав, що все налагодить-
ся. Але ось саме тут життя почало давати мені перші і дуже 
болючі удари. Сяк-так подужавши звичайні ранкові процеду-
ри, я вискочив з дому в наш спільний дворик до зграйки ді-
тлахів, з якими я незмінно грався. Зазвичай, вони пустували, 
скакали, голосно розмовляли, перебиваючи одне одного, на-
чебто не чуючи ні себе, ні інших. Я врізався в цю купку, мит-
тєво знайшовши своє місце і прийняв загальні правила гри 
та поведінки. Але цього разу у них з’явилось щось таке, чого 
я не встиг зрозуміти, відчути, але вже чітко бачив. Діти стоя-
ли щільною стінкою, і тут я неначе вперше побачив, що вони 
різного зросту, різної комплекції. І вони мовчали, дивлячись 
на мене. Я дуже чітко вловив те, що всі вони дивились на 
мене. Коли я раніше «врізався» в них, то ніхто на мене не 
дивився так уважно. Мене приймали наче своїм єством, біль-
ше відчуваючи мою присутність, ніж бачачи. Коли я підбіг 
зовсім близько до них, то фізично відчув, що не можу ста-
ти в один ряд з ними, що це неможливо. Немає такої сили, 
яка б допомогла мені приєднатися до них, стати в цей стрій. 
Якийсь час я, переступаючи з ноги на ногу, намагався зна-
йти в їхніх очах відповідь на запитання, яке я не міг скласти, 
сформулювати. Стало зрозумілим, що мені потрібно піти. І 
вже повернувшись, щоб іти, я почув кинуте в мене: «Ми з 
тобою не граємося». Вже за якою інтуїцією, я не знаю, але я 
відкрив для себе причину їхньої відчуженості… Зовсім все 
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на місце поставив Вітька Богданов. Якийсь час побувши вдо-
ма і покрутившись в дворику, я спробував приєднатися до ді-
тей сусіднього двору, де верховодив той же Вітька (він був на 
кілька років старшим від моїх однолітків). Коли я обережно 
наблизився до них (почав набувати досвіду). Вітька прямо 
сказав: «Іди, йди звідси, ворог народу». Через два місяці за-
арештували батька Віті. Він був помітним серед робітників 
заводу тим, що носив орден Бойового Червоного Прапора.

Але вже незабаром, через декілька днів, пригнічений 
настрій змінився звичайною бадьорістю. По-перше, моя 
мама наче забула про мене, кидаючись в різні установи, щоб 
хоча про щось дізнатись, розвідати, з`ясувати. По-друге, ма-
шина по викриттю ворогів народу так стала прискорювати 
свій рух, що у всіх дворах у мене з`явилось багато спіль-
ників. «Прогрес» у справі викриття усіляких шпигунів був 
такий, що майже всі мої ровесники незабаром стали дітьми 
ворогів. На цукровому заводі це проявилось в тому (адже по-
чинався сезон цукроваріння), що явною стала загроза зри-
ву роботи самого заводу. Керівництво цукротресту почало 
відряджати робітників із допоміжних виробництв з метою 
відшкодування втрат в кваліфікованих кадрах. Настало при-
вільне життя. Я якось сам собі радив. Звичний режим дня 
повністю розвалився. Зібравшись разом, ми зранку до вечора 
почали, що називається, байдикувати. Дійшло до таких виті-
вок, що таке раніше і в голову не могло прийти. Так, почали 
забігати в такі місця, куди дітям йти було заборонено. Ко-
ристуючись тим, що дорослі зайняті іншими турботами, ми 
бігали на під`їзну залізничну гілку, катались на вагонетках, 
пробирались у завантажені вагони і крали цукор... Наступив 
новий етап боротьби з іще не повністю ліквідованими воро-
гами. Почали арешовувати дружин ворогів, а їхніх малоліт-
ніх дітей відправляти в дитячі будинки. Хтось із знайомих 
довірливо шепнув мамі, що ось-ось настане наша черга. Тут 

вона довго не вагалася: схопивши нас за руки і, квапливо на-
казавши щось тітці Марусі, вона привела нас на станцію. І 
ось ми в поїзді. А через добу ми були вже знову у тьоті Броні, 
на Хмельниччині.

РОЗДІЛ 2
Пізньої осені 1937 року ми знайшли притулок в родині 

Виговських, які на той час проживали в глухому селі Педоси 
на Вінничині. Село десь у півсотні дворів прилягало однією 
стороною до лісу, а другою підпиралось досить високими, але 
пологими пагорбами. Дещо на відстані, майже торкаючись 
села, йшов «шлях». То звичайна грунтова дорога, обсаджена 
від Хмільника до Старокостянтинова (90 км) двохсотлітніми 
липами, які подвійними рядами з обох сторін не стільки захи-
щали дорогу, скільки позначали її, створюючи напрочуд ве-
личну і красиву картину для пішоходів та проїжджих. З лісу 
до села вибігав струмочок. Не маючи сили подолати безліч 
перешкод, струмок вирішив «спочити» в першій-ліпшій уло-
говині, утворивши невеликий ставок. Який не був маленький 
струмок, який не був ставочок, але майже всі хати цього села 
намагалися вибороти собі місце біля води. Зручність такого 
розташування найбільше влаштовувала все живе, що копо-
шилося на подвір`ї. А що вже діти, то тут взагалі складалось 
враження, що вони постійно живуть на цьому ставочку.

Ось тут, у хаті «на дві половини» знайшли і ми приту-
лок. Нас троє, Виговських троє, Ткаченків троє, наша бабуся 
і вже не пам’ятаю скільки було людей у хазяїна господи. Як 
і повинно було бути, всьому цьому збіговиську давала раду 
бабуся.

Вже на другий день після нашого приїзду я був на став-
ку серед місцевих дітлахів; одних трохи старших, других 
трохи менших, або ж таких, як і я. Вдарив перший мороз, а 
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ставок то ковзанка. Ось і побачив я там дерев’яні санчата, злі-
плені з двох грабових жердин і, найголовніше, - ковзани! Ох, 
ці вж ковзани! То була недосяжна мрія. До підошви валянка 
або чобітка прив`язувалась сяка-така дерев’яна цурпалка, до 
якої був прикріплений шматочок залізного дроту. Ото й усе. 
До того ж, як правило, приторочувався до обувки один таки 
ковзан, а другою ногою, вже без ковзана, потрібно було весь 
час підштовхуватись. Хто мав такого, то для його авторите-
ту непотрібно було вже нічого. Всі інші, сірі, ковзались на 
свої двох, або ж ще простіше - на штанях. А невдовзі тут 
же, на цій ковзанці, мене добре таки побили мої нові друзі. 
Я був для них «чужий». Мама, бабуся та дядько Ян не дуже 
з’ясовували що і до чого, і хто. Вони ж бо теж були «чужі».

Довгими осінніми вечорами нам, дітям, хотілося зна-
йти якусь розвагу. Вигадували різні забавки: то боролися, 
грали у схованку, то з кількох полін та старих ночов будували 
корабель, а самі вже були матросами. Все це супроводжува-
лось біганиною, вереском, штовханиною.

Увечері, коли приходив дядько Ян з роботи (він працю-
вав у цьому селі вчителем початкових класів), наші розваги 
йому досить докучали. Треба ж було і відпочити і, головне, 
готуватись до наступних уроків. Тому тітка Рита, задля спо-
кою інших, без довгих педагогічних роздумів почала вчити 
мене грамоти з газети. Так трапилось, що саме в газеті було 
надруковано славнозвісну пісню «Каховка»: 

Каховка, Каховка, родная винтовка,
Горячая пуля летит.
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка,
Этапы большого пути.
Гремела атака и пули звенели,
И ровно строчил пулемет... 
И девушка наша в походной шинели
Горящей Каховкой идет. 

Припев:
Под солнцем горячим, под ночью слепою
Немало пришлось нам пройти.
Мы мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути.
Треба тут сказати, що ті часи (кінець тридцятих років) 

деякі, особливо «ідеологічні» пісні, друкувалися в централь-
них газетах і окремі з них, хоч маючи невибагливу мелодику 
маршу, швидко розповсюджувались по країні і ставали хрес-
томатійними для багатьох верств населення, особливо для 
підлітків. На той час, я вже знав весь текст цієї пісні, співав 
її з іншими, дуже часто чув, перебуваючи в тому чи іншому 
оточені. Саме через це, коли тьотя Рита почала начитувати в 
газеті по складах текст вірша, я тут же продовжив декламу-
вати, вимовляючи склади і слова так, наче відрубував їх. Під-
бадьоривши мене, тьотя почала показувати пальцем і нази-
вати в тексті вірша не окремі літери, а склади і пізнаючи їхнє 
зображення в інших словах, швидко знаходив їх там, тобто, 
наче пізнавав на новому місці раніше відоме мені.

На подив усіх, за кілька вечорів я зачитав. Так що бук-
варний період пройшов у мене без букваря. Всі наші були 
дуже задоволені моїм успіхом; головним чином не через те, 
що я почав читати, а тому, що давав змогу більш-менш спо-
кійно провести довгий зимовий вечір.

Тим часом, тьотя Рита на цьому не залишила мене. 
Взялися ми за письмо. І знову ж нетрадиційний підхід тьоті. 
Взявши ту саму газету, вона сказала мені: «Пиши». Мабуть, 
я правильно зрозумів її. Зупинившись на заголовку якоїсь 
публіцистичної статті, я переписував її в зошит, абсолютно 
точно відтворюючи розмір, розміщення шрифту, тобто пере-
писував його такими ж ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ, наче 
фотографуючи колонки тексту. Така робота давала мені пев-
не задоволення. «Друкуючи» текст, я пізнавав і засвоював 
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все міцніше і міцніше оті, вже тепер так знайомі, склади і 
сполучення, поліпшуючи водночас і техніку читання.

Ось-ось мало сповнитись мені 8 років (йшла зима 37-
38 року). Думаю що мама, а відтак її сестри, бабуся, замис-
лювалися над тим, а що зі мною робити, як я раптом вивчу і 
перепишу всю газету і знову почну «верховодити». Хтось із 
них подав думку: а чи не послати мене до школи, тим паче, 
що мій дядько там учителює.

І ось січневого ранку ми з дядьком Яном (тепер він уже 
Іван Григорович) йдемо до школи. Покрита соломою хата, 
якоїсь знищеної в 30-ті роки родини селянина «куркуля», 
стояла дещо відірвана від гурту таких же глиняних хат осе-
редку поселення. Стоячи осібцем вона наче пов`язувала край 
села з шляхом. Було щось в цьому символічне: бо ж школа 
виводила на шлях...

У світлиці, до якої ми ввійшли з дядьком, було з деся-
ток грубо обструганих довгих лав та стільки ж столів осло-
нів на хрещатих ніжках. Мені було вказане місце.

Починається урок. Я не бачу і не чую учителя (він для 
мене вже звичний). Мої очі, моя увага зосереджені на учнях. 
Кілька десяток хлопчаків і дівчаток сидять хто в чому: в свит-
ках, кожушках, хустках, баранячих шапках і ще в чомусь. 
Зимно. Після галдіння та стукоту лавок настає тиша. Серед 
учнів бачу немало таких, які давненько не мої однолітки. Он 
та дівчина... та їй, мабуть, уже всі 15, а он тому здоровилові 
теж не менше. Вже потім розумію, що тут навчаються разом 
учні 1-го 2-го, 3-го і 4-го класів і вчитель у них один Іван Гри-
горович. Він снує від групи до групи і кожній щось пояснює, 
показує, дає завдання. Ось тут щось промовивши, вимагає 
відповіді, тим виказує задоволення, а коло цих гніваєгься.

За кілька днів я навчився вибирати рід занять, тобто 
курс навчання, як той студент у Кембріджському університе-
ті. Це вже був не стільки учень якогось класу, скільки слухач 

курсів початкової освіти.
А от щодо того, яке я справив враження, то наведу та-

кий приклад. Працюючи з якоюсь групою над читанням, яке 
скоріше нагадувало мугикання, дядько не витримав і сказав 
мені, щоб я читав вказаний ним уривок. Вся світлиця затихла, 
а  я почав читати, членуючи слова, наче диктор центрального 
радіо. А поставлений до дошки писати начитуване дядьком 
речення «НАПЕЧАТАВ» так швидко і чітко, що привів до 
оніміння всі чотири курси цього «університету».

Після уроків мене знову побили, що теж стало для мене 
«школою». Та то вже була школа мого життя.

Тим часом, в родині Виговських справи все погіршу-
вались, як і в більшості родин. Якась прискіплива уперед-
женість, недовіра з боку влади до своїх громадян тримала 
останніх в страху за своє сьогодення, за своє майбутнє. А 
виборюючи своє місце в суспільстві, ті ж товариші громадя-
ни, мимоволі піддавались цій пошесті, набуваючи потроху 
негативних рис у спілкуванні, вчинках, поглядах, аж поки не 
сформувались натура, характер більш-менш типової людини 
радянського суспільства.

Ян Виговський був учителем і, як прийнято було тоді, 
мав проводити політику партії на своїй ділянці роботи, тоб-
то в галузі народної освіти. Кожен чиновник-партієць ставив 
собі далеко не риторичне запитання: «А як же він її (полі-
тику) проводить, не бажаючи бути в лавах цієї партії?». Це 
викликало підозру, недовіру, упередженість. Чоловік серед-
нього віку, з вищою освітою! Учитель, який має за своїм фа-
хом бути на передніх лавах ідеологічного фронту і!!! не член 
ВКП(б). Це не нормально, тут щось є… Оце «є» знаходилось 
у кожного, і потягнулось…

Дружина у нього з розкуркулених, тобто із ворожого 
класу. А вказівка партії яка?

- «Куркуль» - класовий ворог і має бути знищений.
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- А родичі його? Вони теж… Ні, така людина не може 
бути директором школи, завідувачем, вчителем старших кла-
сів, працювати у якомусь містечку, великому селі і… взагалі. 
На хутір його, в село, за 20 кілометрів від райцентру.

І ось переводять його поки що з місця на місце, з кож-
ним разом все понижуючи та принижуючи.

Вже в час, коли я став учнем цього «безідейного» учи-
теля, його серед навчальною року «кидають» ще далі від за-
лізниці, в глухе село Осічок, а там, через півтора місяця, пере-
кидають у село Теси. Добре пам’ятаю, як дядьо Ян, взимку 
рано-вранці, лаштував лижі і навпростець через поля діста-
вався на роботу до школи, а вже пізно ввечері повертався до-
дому.

Зрозумілим стало для нас усіх, що волочити за собою і 
утримувати такий кагал і надалі він не міг. Першою, кудись 
в Росію, поїхала зі своїми дітьми моя учителька тьотя Рита. 
Мама ж найняла кімнату у селі Вугли, за 5 кілометрів від рай-
центру. Моє кількатижневе навчання в Педосах закінчилось, 
і вже ранньою весною відвела мене мама у Вуглівську почат-
кову школу1.

Першого класу там взагалі не було, а був тільки 2-й і 
4-й. А вже тут, походивши щось із місяць, я успішно закін-
чив в травні 1938 року 2-й клас. Кажу «успішно» тому, що до 
нас в школу наприкінці травня приїхав інспектор шкіл. Прий-
шовши до учительки на урок, він якось відрізнив мене серед 
інших дітей (мабуть, по одежі) і, про щось перемовившись з 
учителькою, викликав мене до дошки. Продиктував речення, 
дав прочитати з книжки, записав декілька прикладів арифме-
тики. Я впорався з цим без передиху, чим заслужив декілька 
підбадьорюючих слів. А після уроків, вже нові товариші до-
бряче мене побили. Це вже ставало якимось ритуалом.

1Зовні ця школа разюче була схожа на ту школу, що в Педосах.

Переїзди з села до села, із хати до хати, стали для нас 
звичними і буденними. Справа в тому, що ми були сім’єю 
репресованого, а це було в ті часи таким тавром, яке ста-
вило нас поза законом. Мама намагалась якось приховати, 
де знаходиться її чоловік. Наказувала і нам, щоб ми не про-
говорились. Придумувались різні варіанти пояснень про 
те, де наш батько: то він військовий і служить в Середній 
Азії, то він працює десь на далекому Сході тощо. Але люди 
якось взнавали (і досить швидко), де то наш батько насправ-
ді. І тоді доля нашого проживання в чергового хазяїна хати 
розв’язувалась по двох сюжетах. У першому хазяїн різко і 
категорично відказував нам у праві проживати у нього на-
віть ще кілька годин, у другому вибачившись перед кварти-
ранткою, просив, щоб вона зважила на те, що у нього теж 
діти, і що вся їхня сім’я дуже ризикує, надавши нам стріху 
над головою. В цьому випадку, мама без зайвих слів збирала 
свій нехитрий скарб у якісь вузлики, обвішувала ними себе 
і мене, брала за ручку маленьку Янусю і ми «чвалали» до 
слідуючого села чи то хутора.

Свого часу я намагався полічити, скільки-то було тих 
чвалань в пошуках сякого-такого помешкання, де б можна 
було налагодити більш-менш сприятливі умови для прожи-
вання. Можу тільки стверджувати, що було тих «проживань» 
до півсотні. Так-так, до півсотні. Бо були такі випадки, коли 
ми перебували у когось із місцевих лише одну ніч. А на ра-
нок власник оселі вже стояв у дверях, повідомляючи маму, 
що не може надалі здавати нам житло. В іншх випадках, ми 
проживали на новому місці тиждень-два, або ж кілька міся-
ців. Наші переміщення від села до села, проходили наче по 
колу, центром якого було містечко Хмільник. При цьому, та-
ких концентричних кіл було вже декілька, і кожне село ніби 
наближало нас до цього районного центру, все зменшуючи 
радіус від містечка до нашого чергового поселення в одно-
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му з тих сіл чи хуторів. Врешті-решт, ми почали кружляти 
по найближчому до Хмільника колу, до якого належали села: 
Озіранка, Сидориха, Мазурівка, Порубинці, Вугринівка. В 
останніх двох нам довелося прожити цілих три роки. Прав-
да, там ми теж поміняли з десяток квартир, переїжджаючи з 
вулиці на вулицю.

Названі села вже безпосередньо прилягали до райцен-
тру, межуючи з його околицями, а згодом, уже в досить дале-
кі повоєнні роки, влились у саме містечко, утворивши з ним 
одне ціле.

Може постати запитання: а чому ми відразу не спробу-
вали поселигись у місті? Тут треба було знати ті часи. Справа 
в тому, що у селах можна було обійтись без так званої «про-
писки», можна було обійтись без пред`явлення “пашпорту”, 
оскільки в сільській місцевості мешканцям не видавали 
“пашпортів” у ті часи. Мама ж наша хотіла оселитися в міс-
течку, бо тут можна було знайти якусь роботу, бо наші не-
величкі заощадження зменшувались з кожним днем, наче та 
шагренева шкіра.

Та вже перша спроба мами поселитись у містечку на-
гадала їй хто є хто. Знайшовши в центрі «старого міста» се-
ред неймовірно скупчених будиночків величезну єврейську 
сім`ю, вона згодилась за якусь там ціну на прохідну напів-
темну кімнатку.

Переночувавши ніч, мама вранці пішла туди, куди тре-
ба було обов’язково піти - в районе відділення НКВС. З пас-
портом зайшла до начальника, а він вже мав вирішувати, що 
і як - прописувати по місцю проживання чи прийняти якесь 
інше рішення.

Найкращий у містечку, мурований цеглою будинок зі 
спокійними архітектурними формами порталу, з гарними пі-
лястрами, ритмічно членованими фризами, - мав два крила, 
які поєднувались досить розкішним під`їздом, що являв со-

бою відкриту терасу з двома рядами хвилястих поручнів і 
семетричною колонадою.

Після кількох запитань та перевірки папірця, черговий 
провів маму до начальника. Був літній ранок, але у началь-
ника горіла настільна електрична лампа, промені якої втика-
лись у лице відвідувача, а самого начальника абажур затіняв.

Це було настільки характерним для робочого режиму 
подібного роду установ, що уже ставши дорослим, я неодно-
разово спостерігав це видовисько, яке стало вже типовим, і 
використовувалось згодом у кінофільмах, п`єсах та інших за-
собах зображення «радянської діяльності».

У великій, з темними кутками, кімнаті (вікна закриті 
шторами) за столом сидів начальник. Хоч він і сидів, але від-
разу було видно, що це людина висока на зріст, кремезна, мо-
лода і красива. Поблискуючи скельцями пенсне (всі нижчі 
хотіли бути схожими на найвищого найближчого соратника 
товариша Сталіна, товариша Берію) і кинувши: 

- Я вас слушаю. 
І взявся перегортати сторінки поданого йому паспорта. 

Це зайняло якихось там чверть хвилинки і, поки мама роз-
казувала причину свого переїзду з Волочиська до Хмільника 
(близько живе сестра, чоловік на будовах п`ятирічки, спри-
ятливий клімат для дітей тощо), начальник встав з-за столу, 
підійшов до неї впритул і, ткнувши паспорт їй в руку, якось з 
докором промовив: 

- Мадам, какие стройки, чья сестра, зачем климат? У 
вас в паспорте черным по белому написано: что ваш муж ре-
прессирован тогда-то что вы без отметки в местных органах 
выехали (бежали) в Винницкую область, Хмельницкий р-н, 
что... что... что...». І все, що він говорив, було правдою. А все, 
що мама говорила було неправдою...

Обеззброєна та пригнічена мама ледь вимовила:
-Что же вы мне посоветуете?
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-А ничего не посоветую, так как вы у меня не были.
І, взявши її за руку вище ліктя та легко стиснувши, чи 

цим підбадьорюючи її, чи даючи зрозуміти, що їй потрібно 
негайно йти звідси, більше не ставлячи ніяких запитань.

Мама зрозуміла, що означає «… вы у меня не были…» 
і того ж дня згодила кімнату в селі Вугринівці, яке прогят-
нулося вздовж правого берега річки та відділялось від міст 
лише дерев’яним мостом. Ось і найнята хата була за 150-200 
кроків від мосту. Таким чином, ми жили в селі (легше з про-
пискою), але наче у місті (легше з роботою). Крім того, дещо 
почала спадати напруга репресій, пік яких припав на осінь 
37-го та весну 38-го років. За цей час, сімей репресованих 
ставало все більше і більше. Вони почали становити досить 
значну частину громади, і до них потроху звикали, правда 
лише на побутовому рівні.

На цій новій квартирі (ми займали половину хати) хазя-
їн Степан Данилишин дозволив мамі купити корову. А через 
деякий час, мамі вдалося влаштуватись швачкою у місцевій 
артілі.

На цей час, будь-які заощадження у нас закінчились. 
Тьотя Маня, яка залишилась у Волочиську, все, що могла 
продала і потрошку якось пересилала нам грошей. Та насту-
пив час, що ці надходження припинилисъ назавжди. Я пас 
корову, доглядав за сестричкою, мама ходила на роботу. З ча-
сом з`явились замовники, і мама шила вдома довгими вечо-
рами. Потроху вона набувала майстерності.

Швейна машина «КАІZЕR» дісталась їй в придане від 
її мами, а та теж одержала цю машину в придане. Скільки 
тією машиною було перешито! Дістався їй не тільки сатин, 
маркізет та файдешин, а строчила вона й валянки «чуні», ко-
жухи, брезент,  шкіру. А що вже фуфайок та ватних штанів!... 
То не перелічити! Лише в кінці 60-х років я купив мамі нову 
ножну швейну машинку «Подольская». Але та була, за сло-

вами мами, «як небо і земля», хоча шити таких грубих речей 
вже не було потреби.

Kaizer, Kaizer! На цю швейну машину мама молилася. 
Вважала, що ми маємо завдячувати їй своїм життям.

Вже не знаю по якій причині, але корову прийшлось 
продати, а ми переїхали жити в село Порубинці до Владики - 
рахівника тамтешнього колгоспу. Будинок стояв поруч з кол-
госпним двором. Тут я вже був у своїй стихії.  Коні! Я ладен 
був робити будь-яку роботу аби бути біля коней: чистити, по-
їти, закладати сіно, розпрягати і все інше тільки, тільки бути 
біля коней.

Яке ж то щастя спадало на голову хлопчиська, коли 
йому дозволяли сісти на коня, поїхати ним до Бугу, щоб на-
поїти та покупати коней. На все життя запам’яталось мені це 
дійство. Я й зараз виразно бачу різкий вигин річки, яка мала 
у цьому місці досить широке плесо, таке зручне для купання 
коней, старі верби на березі; бачу зелений луг і чую! Так, так! 
Чую всі ті запахи, що якось відтворюються від навколишніх 
предметів. Бачу також кольори, але не окремо один від од-
ного, а якусь суцільну кольорову гаму середовища, в якому 
перебуває моє буття. І тиша. Ця тиша особливо виразна ще 
й тому, що вона порушується приємним фурканням коней, 
стрекотом пташини, дзижчанням якоїсь комашини.

Не обходилось і без курйозів, котрі боляче врізались 
і в пам’ять, і в тіло, нагадуючи, як першому так і другому, 
повчальності, обачності і, врешті-решт, досить необхідними 
звичками співжиття з тими, хто поруч з тобою.

Якось повертаючись з водопою, я виїхав з лугу на вули-
цю, що вела до колгоспного двору. Захотілося похизуватись 
перед людом який я вправний кіннотник. Вдаривши голими 
п’ятами кілька разів коня в боки і верескливо гикнувши, я 
змусив його перейти з мірної рисі в потужний галоп. В такій 
ході триматись на коні дуже легко, зручно. Це надавало мені 
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змогу ще й розмахувати руками, споглядати зверхньо на все і 
всіх. Кінь летів, а кури, діти, гуси, свині розбігалися з зойка-
ми в сторони, даючи мені простір і втіху. Жінки, які порались 
в подвір’ях та на городах, не встигнувши щось зарадити моє-
му захвату, докірливо кидали вслід: “Сказився!” або ще щось 
не менш доброзичливе.

Та мій захват був перерваний досить буденно дядьком 
Дмитром, (батьком мого товариша - Володі Пугача), який 
тягнув відром з криниці воду. Я його помітив ще метрів за 
двісті попереду мого басування на коні. Якось не кваплячись, 
він, витягнувши з криниці відро з водою, відімкнув защіпку, 
злагодженно склав мотузку і, взявши її в праву руку, вийшов 
на середину дороги, підняв ліву руку вгору і... кінь завмер на 
місці (уміли селяни поводитись з кіньми!). Важко дихаючого 
коня, що стояв на місці, лише перебираючи передніми нога-
ми, дядько Дмитро взяв двома пальцями за ніздрі (храп), і 
кінь миттєво заспокоївся і стояв наче вкопаний.

Тим часом, дядько Дмитро, ніяк не виказуючи свого на-
міру, тричі витягнув по мені тією ж мокрою мотузкою. Біль 
пронизала мою спину і нижче. Тіло вдарило розпеченим 
шкворінням. А далі теж було все буденним і звичним. Дядь-
ко Дмитро, ляснувши долонею коня по крупу, підійшов до 
криниці, взяв відро з водою і пішов до хати. А кінь, зрозумів-
ши все швидше за мене, неквапливо ступаючи, попрямував 
до стайні. Ось так.

Кілька днів я, вештаючись в дворі чи в хаті, старався 
ходити задом наперед, якщо поруч була мама. Згодом рубці 
зійшли і все забулось. Та ось знов я побачив дядька Дмитра. 
Він стояв біля хвіртки і про щось розмовляв з мамою. Все!

Душа моя захолола. Це ж він розповідає мамі про моє 
рисакування...Зробивши заклопотаний вигляд, я прошмиг-
нув через ту хвіртку в двір (не забувши сказати «добрий 
день») і вже з тривогою чекав маму в хаті. Згодом і мама 

ввійшла в хату і… нічого не каже, скільки я не намагався, до-
питливо позираючи на неї, щось угледіти у виразі її обличчя. 
І тут я зрозумів: «От який добрий дядько Дмитро, нічого не 
сказав мамі про мої верхогони».

Остаточне ж порозуміння настало після того, як тітка 
Домна (дружина дядька Дмитра) закликала мене до хати і 
пригостила кількома великими і неймовірно смачними го-
лубцями з пшоняною начинкою. Взагалі, то були наші до-
сить доброзичливі сусіди. З їхнім сином Володею, я товари-
шував кілька років. Про життєву порядність дядька Дмитра1 

я ще маю намір розповісти докладніше.
Проживаючи в селі Порубинці, ми теж частенько міня-

ли хазяїв, у котрих наймали квартиру. То жили у Владики - 
рахівника місцевого колгоспу, то у Войціцької - чоловіка якої 
теж було репресовано в 37-му році, то у Коляди - фельдшера 
медпункту, то у Книша - шевця артілі.

Село мало одну вулицю. Всі знали одне одного. Та все 
ж вулиця поділялась на «кутки». А вже на тих кутках якось 
складались свої звички, яких дотримувались мешканці цього 
територіального поняття. І, звісно, діти теж гуртувались по 
місцю проживання. Певний час ці угрупування жили тихо-
мирно. Та ось з якоїсь причини починалась «війна». Як всяка 
війна, то і дитячі війни були дурними, хоч мали закони роз-
витку.

Спочатку лупцювапи тих, хто необачно забігав на 
«чужу» територію, або якось відривався від своїх; чи то ви-
брав не те місце для купання, чи то забрів у поле, чи то зне-
хтував обачністю та побіг сам до клубу або до крамниці. Як 
правило, повертався додому з синяками, а то і заюшений. На-
ступним етапом було зіткнення групи з 3-5 дітей - підлітків

1Пугач Дмитро загинув на фронті в боях проти німців весною 1944 року.
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з такою ж зграйкою сусіднього кутка. Далі йшла вже стінка 
на стінку. То об`єднані 2-3 кутки зустрічались на леваді, або 
за городами з таким же з’єднанням.

Стратегія «бою» розвивалась по-наполеонівськи, тобто 
полягала в дотриманні єдиного принципу: «головне - почати, 
а там буде видно». Ніяке умовляння батьків, їхнє застеріган-
ня чи погрожування - не допомагали. «Мир» настав так само 
незрозуміло, як починалась «війна».

Для місцевих дітлахів я був чужим. А чужого треба 
було перш за все побити. Лише тоді він ставав своїм. Такий 
був звичай. Били мене гуртом «кучою». Я був завше пере-
моженим. Врешті-решт, цим, майже безперервним биттям, 
мене, як казав батько одного з моїх товаришів - напасників, 
«видубили» так, що я майже не відчував болю. Той же бать-
ко, який був кушніром та вичиняв шкури битих ним телят, 
свиней, часом своїм вчинком сприяв в певній мірі тому, що 
від мене відлитіли мої напасники. Я намагався якось оборо-
нятись, давати здачі, протистояти сяк-так, бо смиренне під-
ставляння щоки породжувало у моїх «кожум’як» ще більший 
азарт до потіхи наді мною. Врешті-решт, з мене таки вибили 
жалюгідність, оте теляче смирення і я почав відбиватись. Ро-
билося це так. Не маючи змоги подолати кількох нападників 
зразу, я намагався вхопити руками когось одного і тоді вже 
не відпускав ні за що. Били по всьому тілу, по руках, намага-
лись розщепити пальці, а я все тісніше і тісніше притулявся 
до свого супротивника, сковував його рухи, міцно стискаючи 
там, де зачепились мої пальці: чи на щоці, чи за вухо, шию, 
передпліччя, або ногу. Бувало, що помагав собі зубами. Бійка 
поволі затухала. Мої супротивники, важко дихаючи, тупцю-
вали навколо двох прикипівших тіл, не знаючи, як заради-
ти своєму «однополчанину»! Хтось із них починав кричати: 
“Пусти його!». Лише дочекавшись, коли в голосі щезала за-
грозливість і ставало чути прохання, я розводив руки, роз-

чіплював пальці.
У читача може скластись враження, що така «війна» не 

мала початку і не мала кінця. Це так і не так. Хвилини, чи 
то години цих сутичок, в основному, переходили в тривалі 
дні самого щирого добросусідства, приязні і товаришування.
Впливали на наші дитячі взаємовідносини, в основному, сто-
сунки, які складались між дорослими, тобто, нашими батька-
ми. Особливо це визначилось після епізоду, котрий мав місце 
на вигоні, біля господарчого двору колгоспу.

Якось погожого дня групка дітлахів пустувала на цьо-
му вигоні. Чи то в “білих” і «червоних“ ми гасали, чи то поді-
лились на розбійників «правильних» і «неправильних» (були 
такі між нами категорії), але чергова боротьба за справедли-
вість перейша до з’ясування якихось особистих рахунків. На 
мене, в котрий раз, налетіла зграйка хлопчаків і... почалось.  
Тактика «бою» була мною вже відпрацьована. Заплющивши 
очі і втягнувши голову в плечі, я таки намацав найбільш на-
стирливого і, вчепившись руками-клешнями в щось м`яке, 
тягнув його до себе впритул, все більше і більше стискаючи 
в обіймах і втискаючись пальцями в тіло. Решта не знала, як 
до мене добратись, а «свого» захистити. Вони так і стояли 
навколо нас, тупаючи ногами і шмигаючи носами. З-за пар-
кану колгоспного двору вгледів нас дядько Павло Шемета1. 
«Перемахнувши» паркан, підбіг до нас і швидко збагнув у 
чому справа. «Клубок», який лежав на землі, то був його син 
Серьожка і я. Пробуючи нас роз’єднати, він тільки перекидав 
клубок з місця на місце. Нарешті знайшов спосіб: наступив 
на мене ногою, і так відірвав Серьожку. Тут же дав синові 
добрячого ляпаса і наказав йому йти додому. Підняв мене, 
поставив на ноги та сильно потрусив двома

1Павло Сільвестрович Шемета застрелений у своїй хаті взимку 1942 р. поліцаєм-односель-
чанином (і навіть, родичем) за переховування єврейської сім`ї. 
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руками за плечі, наче привів цим до тями.
Будете до нього лізти, то він вас «перечавить» по одно-

му.
Такі дії дядька Павла геть спантелечили думки та на-

міри учасників «конфлікту».
А далі Павло Шемета досить енергійно витер мені все, 

що було під носом, розвернув тим же носом в напрямку до 
домівки і, нагородивши потиличником, твердо наказав:

- Марш до свого двору!
Так на мене майже перестали нападати дітлахи хоч з 

«кутків», хоч з інших вулиць села.
Згодом настане пора, коли за мене візьмуться дорослі. 

Але про це в свій час. А поки що я теж не гаявся. Поволі 
складались обставини так, що я почав брати, як-то кажуть, 
ініціативу до своїх рук. От і я уже «атаманю», от і в мене є 
своя команда.

Згаданий мною колгоспний двір зайняв таки в моєму 
житті значне місце. Більшість часу я був там. Там, де коні!

Біля дороги стояли дві досить великі садиби. На по-
чатку 30-х років хазяїв тих садиб позбавили будь-яких прав 
на власність, погрузили на якийсь там потяг і завезли у Си-
бір на «перековку». На цьому місці почали організовувати 
колективне господарство. Побудували навпроти одну-другу 
стайню, далі корівник, а ще далі – кузню. Ще одну будівлю 
назвали коморою. Так сам по собі утворився двір, по зовніш-
ньому периметру якого стояли одна за одною згадані будівлі. 
Проміжки між цими будівлями перекрили плотом: де плете-
ним, де з дощок і стовпів, де з кам`яних валунів. Все це разом 
і називалось «колгоспний двір».

Будинок, в якому ми наймали кімнату якихось кілька 
місяців теж був наче частиною огорожі. Вікна наші виходи-
ли в двір колгоспу, а заходити в двір треба було з зовнішньої 
сторони будинку.

Отож, від пасивного споглядання через вікно перебігу 
подій на колгоспному дворі, я поступово перейшов до актив-
ної участі в цих подіях.

Влітку, в будь-яку годину дня, мама моя могла мене ба-
чити через вікно. Це її влаштовувало, заспокоювало. Дитина 
була «на очах». Та і в конюхів я завжди був під руками:

- Принеси-но скребло, віднеси до кузні охналі, подай 
лютню, набери шмаровидла, витри челіги, поклади на гра-
барку, дістанъ затіги.

Ці, та інші подібні до них слова, були для мене, наче 
чарівна музика.

Я годинами висиджував в кузні, слухаючи тепер вже 
знайому мені музику наковальні та молотків. А головне, тут 
я був не чужий, а свій. Чи то підсипати вугілля в горно, чи 
то посмикати за ланшожок міхів, чи то тихенько посидіти у 
якомусь закомарку і послухати розмову дядьків, які змінюва-
ли один одного. Кожен з них повідомляв ковалеві (Григорові 
Поросяку) щось нове. Десь щось почув, побачив, прочитав. 
Хоч, звісно, заходили вони до кузні не для того, щоб зробити 
повідомлення, а для того, щоб вирішити конкретну справу: 
підкувати коня, натягнути обруч на колесо, склепати вухо 
до оглоблі та інше. Та разом з цим обов’язково починалась 
розмова про погоду, про події в сусідньому селі, про газет-
ні новини, і вже ніяк не обходилось без політики. А що там 
у японців, куди гнуть фіни, що задумали німці?... Все це я 
слухав. Відтак створювався у мене в голові свій світ, своє 
уявлення про людей, явища, події.

Дитячий розум вчився вже не стільки споглядати, або 
слухати, скільки набував досвіду для порівняння, оцінюван-
ня. 

Я вже говорив, що відвідувачі кузні весь час мінялися: 
виходив один, заходило двоє, потім знову два туди, троє звід-
ти, і так без кінця. А сам коваль та його підручний залиша-
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лись весь час тут. Саме це дало мені змогу спостерігати до-
сить цікаве явище. В якийсь день, в якусь годину наступний 
відвідувач, витягши з кишені у восьмеро складену газету, за-
хотів щось зачитати для підтвердження свого повідомлення. 
Але як не намагався прочитати ті кілька рядків, то виходило 
це у нього дуже кострубато і незрозуміло. З присутніх ніхто 
не наважувався взяти на себе досить непросте (для тодіш-
нього часу) завдання.

О! А йди-но сюди, школярику!
Трохи боязко я випросгався і ступив два кроки до дядь-

ка.
- Покажи-но, як вас там у школі вчать! - і, ткнувши мені 

в руки ту газету, показав пальцем. - Ось тут. Прочитай.
Прокашлявшись, я почав читати…
В школі вже мені розказали і про інтонацію, і про аби-

заци, і про новий рядок…
Вже десь на другому, чи третьому періоді цього читан-

ня стало почуватись, що читач достойний своїх поважних 
слухачів.

Про що читав - я не розумів. Втішало те, що слухачі 
розуміли. У певних місцях вони ствердно кивали головою, 
або ж знизували плечима. На почутий незнайомий термін ре-
агували з ледь помітним зустрічним запитливим поглядом, 
а спійману думку фіксували (щоб присутні їм повірили) на-
півпіднятою рукою з витягнутим вказівним пальцем, даючи 
цим знати, що вони зрозуміли не тільки те, надруковане в 
рядках, а і те, що не надруване - між рядками.

Тим часом, струмочок мого життя біг собі впевнено 
далі. Де розганявся, де стримувався якоюсь перепоною, щоб 
набрати сили і, подолавши ту перепону бігти далі.

Зимовою дня сказав мені хтось з тих колгоспників:
- Поїдемо в поле до скирди за соломою.
Поставили до саней биків, накинули ярмо, впрягли.  

Як це робиться, то я бачив не один раз. Ставили ми тих биків 
у двох, але оскільки я бігав, метушився, квапився, то їздовий 
зробив вигляд, що все це зроблено тільки мною одним.

Та вже поїхали. Далеко за село, в поле. Я і старався далі 
вести перед.

Оскільки мої сани були позаду, то я залишився якби 
безініціативним. Бики самі знали за ким і куди їм треба йти.

Приїхали. Почали складати солому на сани. От цього 
я ще не вмів, та і малий був ще до цієї роботи. А робота то 
складна. Виложити на підводу чи на сани стіг соломи, то не 
просто накидати її. Кожний вильник (оберемок) соломи по-
трібно було покласти саме туди, куди треба було, щоб не по-
рушити рівновагу, та ще й як слід використати площу саней, 
утрамбувати, а вже потім стягнути рублем і затягнути мотуз-
кою до саней.

Нагрузили, ув’язали, трохи спочили під скирдою. На-
вкруги лише сніг та сніг. Білі хмари на небі зливаються, пере-
ходять непомітно в пагорби снігу на землі, і вже важко роз-
різнити, де земля, а де небо.

Рушили я сиджу високо на тій копиці соломи. Передні 
сани якось непомітно зникають. Їх мені вже зовсім не видно.

Лапатий сніг щойно посипавшись, геть запорошив ту 
скирду. Ми одні: я і бики. Та й спини моїх биків уже суцільно 
білі, а тому мені зверху ввижається, що бики зростом своїм 
поменшали, і на землі ворушаться якісь приземисті потвори.

Покинувши слід передніх саней, мої пішли як заману-
лось. І де взялися якісь пеньки, рівчаки, незапорані відвали 
осінньої ріллі?

Ще кілька поштовхів, і бики мої зупинились. Мій веду-
чий підбіг до саней:

- Ех, ти, сателліт! Сиди-но тихенько і не розмахуй рука-
ми. - Взявшись за шкворінь ярма та гукнувши: 

- Цабе! Цабе! 



60 61

Вивів биків на загублений мною слід. Я розмірковував: 
що то воно за «сателліт»1?...

Пригадав! Та я це слово вже кілька разів вичитував в 
газеті, коли групка колгоспників слухала мене чи то на возі, 
чи то у збруйному кутку конюшні.

Взагалі, я багато чув тоді нових слів: аншлюс, Мусолі-
ні, сателліт, п’ята колона, Ріббентроп, республіканці, фран-
кісти. Молотов, пакт... Ці та інші подібні, по своїй не зрозу-
мілості, слова, так і сипались з газетних шпальт та чорних 
гучномовців.

А бики… Бики прийшли до стайні без будь-якої мої 
участі.

З часом, коли мені прийшлося познайомитись в шко-
лі з деякими творами земляка-поета Степана Руданського, я 
з особливим задоволенням читав його вірші-пісні, зокрема 
«Гей, бики!»:

 Та гей, бики! Чого ж ви стали?
 Чи поле страшно заросло?
 Чи лемеша іржа поїла?
 Чи затупилось чересло?
 Вперед бики! Бадилля зсохло,
 Самі валяться будяки,
 А чересло, леміш новії...
 Чого ж ви стали? Гей, бики!
 ………………………………
 ………………………………
 ……………………………… 
 І все мине, що гірко було,
 Настануть дивнії роки:
 Чого ж ви стали, мої діти?
 Пора настала! Гей, бики!

1Сателліт (лат.) -супутник, слуга, безликий,  виконавець чужої долі.

Цей вірш будив у мене спогади, підтримував надію.
Так бігли мої години, дні і місяці. Життя було різнома-

нітне, хоч відбувалось воно начеб-то в обмеженому просторі. 
Все та ж вулиця, все той же вигін, все той же колгоспний 
двір. На тому дворі все начебто було звичним і будденим. 
Все так же селяни збирались у поле, обходили скотину, ора-
ли,  сіяли, пололи, вибирали коноплі, ходили на жнива.

У цьому перебігу подій хотілось би декілька слів сказа-
ти про побут цих селян, а конкретніше про культуру побуту, 
взаємовідносини, спілкування і т.ін.

Якоюсь особливою рафінованістю ці відносини, спіл-
кування не відзначались. Але були певні правила, звичаї, 
яких неухильно дотримувались. Кожен в свій час дізнавався, 
що можна, чого не можна. Наприклад, не можна було сміти-
ти, бігати та гратись біля криниці для води, і, навіть сідати на 
цебрини. Тут мало бути завжди охайно, чисто. Ніхто не міг 
дозволити собі сплюнути, стоячи з кимось поруч, або в гурті. 
Хочеш це зробити? Відійди трохи далі, а ще краще - за кущ 
чи до плоту.

Не бажано було в якійсь, навіть випадковій компанії, 
або просто перебуваючи серед незнайомих людей, надмірно 
голосно розмовляти, сміятись, або ще якось позначати себе.

Добре пам’ятаю, як старша сестра мами, тьотя Броня 
вичитувала мамі: «З тобою соромно ходити. Ти так голосно 
розмовляєш… і регочеш так, що люди звертають увагу».

Тобто, треба себе поводити так, щоб на тебе не звер-
тали уваги, нікому не заважати. Якась особлива поважність 
проявлялась і у тому, як люди вітали один одного при зустрі-
чі. Потрібно було зупинитись і обов’язково нахилити голо-
ву, а мужчинам зняти чи то шапку, чи то кашкета, або хоч 
торкнутися їх рукою. Густої матірної лайки не пам’ятаю. В 
той час суперечки чи то за межу, чи то за потраву озимини не 
обходились без смачних виразів. П’яних бачити не довелось. 
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Жінки не пили горілки, а пригублювали, тобто торкались по-
вною чаркою до уст і на тому ставили ту чарку на стіл до-
наступного разу. Чоловікам соромно було виказувати свою 
хмільність при людях. Якщо це вже трапилось, то він нама-
гався не виходити на люди, а десь перебути нишком-тишком.

Діти дуже рано залучались до якоїсь посильної праці. 
Вже в 3-4 роки дитина мала той чи інший обов’язок. Там тре-
ба було подивитись за курчатами, там прослідкувати за те-
лятком, щоб не вирвало кілочка та не побігло невідомо куди. 
А вже трохи старшим, то тут - ого-го. Так і чулося: вижени 
корову, нарви трави, принеси води, склади дрова, принеси 
соломи, полий огірки, викинь гній, насічи свиням...

Наприкінці червня вся малеча вивозилась, виводилась 
в поле ловити довгоносиків. Довгоносик - такий собі жучок-
шкідничок, який міг за два-три тижні знищити геть посів 
цукрових буряків. А знищивши цукрові, завзято брався за 
кормові, столові і все інше, що вціліло.

Нас «кидали» на підводи по півтора-два десятки і везли 
в поле «під Соколову» (сусіднє село). Або ж збирали по дво-
рах кілька жінок-сусідок. Попереду одна-дві жінки, табун ді-
тей за ними, а позаду ще 3-5 колгоспниць.

Вийшли за село, підійшли до річки. Ніякого містка, чи 
кладки. Жінки, заголившись вище всіх соромливих місць пе-
реносять, переводять нас вбрід на той берег. А далі підтюп-
цем 2-3 версти - і ми на місці полювання.

Все поле обкопане невеличкою канавкою-збирачем. 
Такі рівчачки перетинають поле ще і ще вздовж і впоперек. 
Довгоносики самі потрапляють у ці рівчачки з вертикальни-
ми стінками.

Наше завдання - виловити довгоносиків, зібрати їх з 
дна рівчачка, поки вони самі не вилізли звідти. А далі екзе-
куція: довгоносиків скидають у якусь посудину: стару мета-
леву бочку, відро чи ще щось подібне. Наливають гасу і… 

палять.
Ніяких хімікатів, гербіцидів або щось подібне я не чув. 

З бур`янами боролись тим, що їх виполювали. А вже якісь 
там зловредні комашки, черв`ячки, жучки, то тут виходило 
як коли: то вони перемагали, то їх щось губило.

З часом я помітив, що селяни живуть не тільки тим, 
що працюють в колгоспі: у кожного з них є якесь ремесло. 
Один уміє в`язати кошики, той робить цебра, відра, бочки, 
заздалегідь підготувавши дерево для клепок. Третій вміє ви-
чиняти шкіру, четвертий бити валянці; найбільше було шев-
ців: шили чоботи, черевики і собі, і на замовлення. Але було 
в них заняття, яким займались всі - рибальство. Легше було 
знайти того, хто був рибалкою, ніж того, хто цим не займав-
ся. Майже в кожному дворі під піддашшям повітки чи хліва, 
можна було побачити одну-дві, а то й три вудочки. Не минула 
й мене та втіха і той розпач. Перебуваючи якось в сусідсько-
му дворі зі своїм товаришем, я спостерігав як вміло хазяїн 
двору плете з кінського волосся волосінь для вудочки, що 
лежала поруч.

Батько мого товариша, помітивши моє зацікавлення, 
запитав:

- Умієш рибу ловити?
- Ні.
- Хочеш - навчу.
- А у мене вудочки немає.
- Ну, за цим діло не стане. Зроблю я тобі вудочку.
Маючи якусь нагоду поїхати до лісу, вирізав мені той 

дядько грабову вудочку. Хоч вона була важкувата і не така 
гнучка, як з ліщини, але для мене була доброю. З волосинок 
кінського хвоста сплетено дядьком кількаметрову ниточку-
волосінь. Поплавочок зроблено з пера гуски. З сірниково 
коробочки витягнуто гачечок маленький- малесенький. Все 
це зв’язано особливими вузликами, котрих не навчився я 
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робити ні тоді, ні пізніше. В купі залежалого гною накопав 
черв`ячків і побіг ловити рибу. Забіг далеко, аж під Берез-
ну. Буг там ширший, ніж біля Порубенець, і глибокий. На-
живляю на гачок черв`яка, закидаю вудочку і... за 3-4 години 
сидіння на березі не маю в торбинці нічого. Повернувся до-
дому з прикрим відчуттям. Запал тихенько кудись подівся. 
Десь притуливши ту вудочку, я вже не брав її в руки протягом 
всього свого життя.

В Порубенцях школи взагалі не було. Взяла мене мама 
за руку та й повела у сусіднє село Вугринівку.

Почали маму випитувати: хто, звідки, чого…?
Нарешті, після довгої розмови з директором школи Да-

відзоном1, приймають мене до третього класу.
Вже тут, у цій школі, навчання давалось мені легко 

лише до п’ятого класу. Та про це трохи далі.
Дуже чітко і виразно пам’ятаю шкільну садибу. Побу-

дована ще у ХІХ столітті, являла собою гарну одноповерхо-
ву, цегляної кладки, споруду.

Чотири класні кімнати, учительська, бібліотека, кан-
целярія. Вхід до всіх приміщень йшов з достатніх розмірів 
рекреаційної зали. Вздовж фронту будівлі росли стрункі ві-
ковічні сосни. На протилежній стороні, через вулицю, було 
ще одне приміщення цієї ж школи. Там теж було чотири 
класних кімнати. То був колишній будинок служителів церк-
ви, що стояла дещо на відстані від цього будинку. Навколо 
був великий сад з просторою галявиною посередині. А далі, 
вже зовсім на краю села, школа займала ще один будинок 
колишнього власника, якого вже ніхто не пам’ятав. Там було 
лише дві класних кімнати. Чомусь так складалось, що про-
тягом тих кількох років, що я там навчався, мені доводилось 
ходити то в ту будівлю, то в другу, то в третю.

1Мама завжди говорила про нього з пошаною. Наводила приклади його співчуття, неупе-
редженості до нашого становища, і до мене, зокрема.

Десь через рік, пізньою весною, нам повідомлено, що 
прийматимуть в піонери. Прийматимуть, звісно, найкращих.

Нарешті цей ДЕНЬ прийшов!
Вся школа (на той час семирічна) вишикувалась в 

«каре» на тій найбільшій галявині квітучого саду. Мій клас 
посередині. Піднесеність, святковість відчувається не тільки 
в душах наших, а навколо, разом з яблуневим цвітом.

Онуків Леніна, дітей «рідного батька» Сталіна прийма-
ють у піонери! Проспівала труба, в лад загриміли барабани.

Запала урочиста тиша. До нас наближаються учні сьо-
мого класу з червоними галстуками в руках.

В цей момент наша вчителька бере мене за руку і, ні-
чого не говорячи, виводить з гурту однокласників і ставить 
поруч з собою за два кроки від групи.

Гучний дзвін пролунав в голові, на якусь мить пере-
стаю бачити. Все розумію!... Прудко вириваю руку і біжу з 
шкільного двору на дорогу. Біжу щосили, КУДИ? Відповіді 
немає. Спочатку дорогою до дому. Пробігши до містка, рап-
тово змінюю напрям.

До ріки! Втоплюсь. Швидше, швидше! Рівчак, берегом 
якого я біжу, заріс чагарником, лозою, будяками, кропивою, 
що боляче шмагають мене по обличчю, ногах, руках.

Біжу і починаю кричати. Намагаючись кричати так 
сильно, щоб відчути біль у горлі. Від цього потроху відпус-
кає, всередині.

До річки все ближче, та мій рух уповільнюється. На-
ступає знесиленість. Трохи відпускає дихання. Все ще шмор-
гаючи носом, перебираю в руках якусь деревину, настільки 
просякнуту водою, що кора її слизька. Обдираючи ту кору, 
відволікаюсь і забуваю про свій намір втопитись. 

Пройшло понад тридцять років. Працював я директо-
ром величезної школи. Одного весняного дня, після черго-
вої наради, приїхав вже надвечір до школи. Хотів оглянути 
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шкільну територію, побачити, можливо, щось недоречне, що 
потрібно було полагодити, прибрати і т.ін. 

Зайшов я у двір зі сторони корпусу шкільної їдальні. 
Біля дверей їдальні почулось мені якесь схлипування. Загля-
нув під східці, які вели на терасу. Бачу - сидить дитятко на-
впочіпки під тими східцями і так жалібно скиглить... 

- Ти чого там? Йди-но сюди...
Взяв я його на руки, заніс до кабінету, посадив, витер 

під носом. 
Відчуваю, що ця маленька дівчинка зараз нічого не 

скаже. Вдаючи, що не звертаю на неї уваги, почав перебира-
ти папери на столі, щось писати, щось читати, комусь теле-
фонувати. А далі почав здалека: чи вчасно вона прийшла до 
школи, скільки було уроків, чи є братик, сестричка... Тут же 
зачіпив ниточку: 

- А що було після уроків? 
- Приймали в піонери.
- То я тебе поздоровляю.
Відчуваю - не туди, бо дівчинка знову напружилась. Та 

й мені вже став зрозумілим її стан.
- Не прийняли?
Відповіді немає. Тобто, відповідь вже є, а моє запитан-

ня - то зайва риторика,
А тепер вже «рубаю»:
- Що сказала вчителька?
Почало дитятко перераховувати всі свої тяжкі гріхи: за-

кладку до книжки не зробила, в щоденник завдання не запи-
сала, фартушок вдягнула не білий, а чорний і ще... ще... ще...

Завів я дівчинку додому. По дорозі розказав, що сказати 
мамі. Згадав я тоді, як-то мене приймали... А таки прийняли! 
Правда, не в такій урочистій обстановці, як це було двадцять 
другого квітня, але прийняли. На другий же день, надвечір, 
завітав директор школи Яків Семенович Давидзон. В кімнаті 

стало тісно. Яків Семенович був таким же широким, як і ви-
соким. Мені наказано погуляти в дворі. Біля фіртки декілька 
сусідських школяриків, запитливо позираючи на мене, не-
вміло виказували своє співчуття. Я ж все передумав і три-
вожно чекав: що то буде від мами? А нічого.

І директор пішов, і мама не квапиться гукнути мене до-
дому, і школярики не дізнались, чого саме він приходив.

Через кілька днів, під час великої перерви зібрали нас, 
жменьку хлопчиків і дівчаток, у сусідню класну кімнату, ви-
шикували біля класної дошки і, по команді однієї із учите-
льок молодших класів, піонери уже з кількарічним стажем 
пов`язали нам червоні галстуки.

Саме тоді я збагнув, що таких, як я, чимало. Завдана 
мені прикрість того дня десь поділась. Я став таким, як всі. 
А оскільки у всіх тоді було щасливе дитинство, то був щас-
ливий і я.

Дуже захотілося, щоби якомога більше людей побачи-
ли, що я ПІОНЕР. Я щиро пишався цим, радість розпирала 
груди.

Вступ до лав піонерів мав для мене певні наслідки. До 
цього часу я читав тільки те, що у підручнику. Та незабаром 
нам повідомлено, що кожен піонер має виписувати газету «Пі-
онерська правда». Дала мені мама гроші, і от вже чекаю газету.

Поштар підходить до нашою паркану, витягує газету, 
дивиться в папірець і, нарешті, закладає газету між двома 
штахетинами. Здійснилось! Принесли особисто мені! По-
важно виходжу в двір. Неквапливо забираю свою газету.

Незабаром нас учителька повела в міську бібліотеку. 
Записались, роздивились, погортали сторінки. З того часу 
почав багато читати.

Добре пам’ятаю товсту книжку з червоними палітука-
ми і глибокий тиснений шрифт “ВКП(б) В РЕЗОЛЮЦИЯХ 
И ПОСТАНОВЛЕНИЯХ». Зберігалась ця книжка в скрині 
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разом з іншими речами батька.
Та повертаюсь до школи. Справа в тому, що школа до-

сить точно і тонко відчуває всі ті зміни, які відбуваються в 
суспільному житті країни. Загальна ж атмосфера тодішнього 
шкільного життя - бадьорість.

Далекі від нас події в Середній Азії (Узбекистан, Турк-
менистан, Південний Казахстан) доносили відлуння бортьби 
з басмацьким рухом, який не вщухав ще й на початку трид-
цятиих років. Успіхи відважних червоноармійців час від часу 
підживлювали душі маленьких громадян отією саме бадьо-
рістю. А челюскінці, а переліт Чкалова, Байдукова, Белякова, 
а будівництво Біломорсько-Балтійського каналу, а школярка 
Мамлакат, а Павлик Морозов...! Все це захоплювало, клика-
ло до наслідування.

А як ми дали “по зубах” японським самураям біля озе-
ра Хасан!1Не було такого школярика, який би не чув і не знав 
висоту Заозерну, Безіменну, Кулеметну, Гірку...

Рівно через рік знову билися з японськими мілітарис-
тами біля річки Халхін-Гол2. Величезний поштовх патріо-
тизму проник у душі і мозок майбутніх захисників. Ми при 
першій-ліпшій нагоді, зібравшись вдвох-втрьох, а то і цілим 
класом, несамовито співали:

 Ім`я Маршала Блюхера3 командуючого в той час ді-
ями Особливої  Далекосхідної Армії, знали всі; для всіх ця 
людина була взірцем вмілого полководця.

 Та вже через кілька місяців ми так само несамовито 
співали...

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровий тишиной объят.

1Військова сутичка підрозділів Червоної армії з авангардними частинами японської армії в 
липні-серпні 1938 р. на Далекому Сході.
2Серпень, 1939 р.
3Маршал Блюхер був розстріляний, як «ворог народу» в листопаді, 1939 р.

У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
...................................................
Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой.
І тут же, без передиху:
Расцветали яблони и груши,
Полегли туманы над рекой.
Виходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
Тим часом, успіхи наші по захисту держави, яку з усіх 

сторін оточували підступні капіталісти, множились.
Німці  з Заходу визволяють своїх східних співвітчиз-

ників з «пазурів» ненависної Польщі. Ми ж, зі Сходу, визво-
ляємо своїх західних братів з «кігтів» панської Польщі.

Наша переможна хода прискорює свій поступ. Якась 
там Фінляндія розмістилась на недопустимо малій відстані 
від наших кордонів. Кілька мільйонна країна загрожувала 
150-мільйонній державі, що займала шосту частину земної 
кулі.

Весь радянський народ зажадав негайного виправлен-
ня такої історичної несправедливості. Червона Армія за кіль-
ка зимових місяців розгромила маннергеймівські укріплення 
і поставила на коліна зарозумілих чужинців1.

Добре пам’ятаю люту зиму 40-го року. Морози трима-
лись вже кілька тижнів. Добре було чути тріск розірваних 
морозом дерев. Село обезлюдніло. Тільки рипіння снігу спо-
віщало, що десь перебігає перехожий, або хтось господарює 
в дворі. Злипались повіки, було боляче протирати очі. В такі 
морози нагріти хату - то марна надія2. 
11 вересня 1939 року Німеччина вторглась у Польщу. 17 вересня 1939 року СРСР ввійшов 
у Польщу.
2Радянсько-фінська війна продовжувалась з грудня 1939 р. по березень 1940 р. За три з по-
ловиною місяці фіни втратили близько 23 тис. убитими, радянська сторона біля 300 тисяч. 
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Де ж тих дров узяти? Якогось лютневого ранку розбудила 
мене мама (я ніч не спав від холоду, і лише вдосвіта трохи 
зігрівся і заснув) і пошепки нахилившись до мене, каже:

- Встань-но, Болік, встань. Дивись, до Шемети при-
йшли землю відрізати.

Я схопився не від того, що почув «землю відрізати», 
швидше від того, що мама сказала це пошепки.

Наблизившись, як і мама, до шпарини у замерзлому ві-
кні, я побачив у сусідньому дворі кількох дядьків-колгоспни-
ків, котрі йшли по городі за рахівником Йосипом Владикою.

Йосип Владика у баранячій шапці та у довгій коричне-
вій свиті, поринаючи до колін у пухку снігову ковдру, хваць-
ко перекидав сажень, все ближче і ближче підходячи з глиби-
ни городу до хати.

Так дійшли вони разом до самої хати, біля котрої попід 
самою стінкою стояла стара Шеметиха, за нею молода, а по-
руч з півдесятка їхніх дітей.

Стояли вони всі з якось безсило опущеними руками. 
Ніяк не виказуючи ні словами, ні рухами свого стану, свого 
відношення до того, що відбувається.

Виконавці ж були занадто рухливі. В той час, коли 
один, звертаючись до молодої Шеметихи, виразно показував 
рукою вдовж на тільки що пройдену борозну, а потім прово-
дячи рукою поперек по смузі біля їхніг ніг, другі - ствердно 
кивали головами і теж, але вже ногами, витупували в снігу 
оту поперечну смугу.

Все це означало, що городня ділянка відрізається тепер 
від їхніх власників попід самі вікна1.

Весною червоноармієць Павло Шемета прислав листа: 
лежить він у шпиталі в місті Архангельську. Відірвало йому 

на війні ліву ногу. Рана майже загоїлась. Почуває себе добре. 
Просить жінку, щоб вислала йому поштою кашкета, штани, 
сорочку, щось взутись, бо збираються його випустити додому1.

І ще писав Павло, що за пошматоване на війні військо-
ве обмундирування (відірвану осколками ногавицю, посіче-
ний черевик та обмотки) йому не треба нічого відшкодовува-
ти, бо начальством враховано, що він перебував на той час у 
Діючій Армії.

Прибалтійські держави (Латвія, Естонія, Литва) одна 
за одною «добровільно» зреклися своєї суверенності і стали 
рівноправними республіками Радянською Союзу.

Хлопчаки мріяли, щоб якомога швидше стати доросли-
ми. А тоді - неодмінно до війська. Кожен уявляв себе звісно, 
льотчиком, моряком, танкістом, кулеметником, просто чер-
воноармійцем, що весь час стріляє в ворогів та закидує їх 
гранатами. І кожен день подвиги, подвиги, подвиги...

Та все це згодом, а поки що у мене своє життя зі всіма 
його ознаками. Як день змінюється на ніч, як після вечора 
наступає ранок, так і у мене: безтурботність чергується з 
прикрощами, успіх з невдачею, радість зі смутком.

Ось я йду в сусіднє село за п’ять кілометрів від нас, 
там живе моя тьотя. У неї з мамою домовленність: якщо у 
мами багато роботи з пошиттям спідниць, блузок і т.ін., то 
несу частину роботи до тьоті; якщо у тьоті багато роботи, то 
я приношу від неї до мами. І це майже кожен день.

Потім тьотя переїхала в інше село. Вже за десять кіло-
метрів. І знову я на підхваті: то мірку зняти, то якийсь клап-
тик занести... Доводилось йти і лісом, і полем, і ледь поміт-
ною стежечкою.

1За договором 1939 року (точніше, за домовленністю з Німеччиною) Радянський Союз діс-
тав право розміщувати на територіях Естонії, Латвії, Литви військові контингенти, орен-
дувати порти та аеродроми. У серпні 1940 р. Верховна Рада Радянського Союзу прийняла 
закон про вступ Литви, Естонії, Латвії в статусі радянських соц. республік.

1Стефа Войціцька (у якої ми на той час жили), втекла від морозів до своєї дочки, а ми з 
мамою залишились самі на весь будинок.
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Прислухався до співу пташок, дзижчання комашок, 
жучків. Спостерігав за безмежним хвилюючим морем хлібів.

Якогось разу загадала мені мама піти у Вербівку з яки-
мось дорученням. Стояла зима. Встав я раненько (щоб встиг-
нути до школи), сяк-так вдягнувся і побіг. Кажу «побіг», 
бо справді не ходив, а бігав. Побіг, але невдало розрахував 
маршрут. Не захотів я бігги дорогою, а щоб скоротити від-
стань, побіг через поле. Навпростець...

Перед цим за кілька днів була відлига, а тут вдарив 
мороз. У полі на снігу утворився льодок. Йдучи по цьому 
сніговому полі та кожним поступом провалюючись через 
крижаний настіл, я швидко втомився. Ноги, взуті в слабень-
кі черевики почали замерзати. До села ще далеченько, назад 
повернути вже пізно.. Злякався. Занепокоєння швидко пере-
ходило в тривогу.

То все сприймалось не стільки розумом, скільки при-
родним інстинктом. Не пам`ятаючи, що навколо мене і що 
зі мною, я ввалився до сіней хати (стояла на початку села). 
Бабуся щось промовляючи, роззула мене, поставила ноги в 
цебер з холодною водою, а згодом, витерши, змастила ступні 
гусячим салом. Вертався я вже дорогою.

І все ж оті «збігай», чи «сходи» не були ніколи для мене 
чимось обтяжливим, неохочим. Не раз бувало так, що я сам 
шукав зачіпку, щоб спонукати маму до думки: як ти вже так 
хочеш, то занеси тьоті оцю викройку, а забереш у неї дві ка-
тушки ниток сороковий номер. Все. Причина є. А далі я вже 
здійснював свій потаємний задум: чого-то піду у село. По-
перше, мені обов`язково дадуть щось поїсти; по-друге, як 
я буду йти додому, то бабуся обов`язково скаже: «Зажди-но 
хвильку».

Потім вона вилізе на піч і довгенько буде там перебира-
ти якісь вузлики, мішечки, розміщені на вбитих кілочках та в 
різних куточках-схованках.

Я стою біля дверей, перебираю босими ногами, шмор-
гаю носом гадаю:

- Що ж то, бабуся, на цей раз дасть?
Нарешті, вона поволі злазить з печі.
- Візьми ось.
Дочекався. У вузлику два яблука, двійко сушених гри-

бів, півдесятка горіхів, жменя гарбузового насіння. Я сам 
себе хвалю:

- Таки ж недарма пробіг цих десять кілометрів. Бабуся 
добра.

Виходимо на шлях за село. Піднімаємось на високий 
пагорб. А вжє тут бабця, перехрестивши мене, з неодмінним 
зітханням промовляє:

- Біжи, синку, біжи. Та дивись там...
Колесо мого життя котилося, котилося. Все нові і нові 

картинки потрапляли в поле мого сприймання.
На певний час моя «кумпанія» знайшла собі розвагу в 

колгоспному клубі. Хоч рідко, але привозили туди кіно. То 
була подія. Людей приходило багато. Скільки могло розміс-
титись у кімнаті звичайної, знову ж таки, колишньої «кур-
кульської» хати? Сідали на довгі лави, а ми, звичайно, на 
долівці спереду, носом тулячись в екран, що був звичайним 
простирадлом, розвішеним на стінці.

Кіно німе. Про все, що відбувалось на екрані розказу-
вав кіномеханік так, як він це розумів.

Щоб там не відбувалось у клубі, ми були завжди там. 
Лекція про міжнародне становище Радянською Союзу - слу-
хаємо; лекція про з’їзд партії - слухаємо; про пленум - слуха-
ємо. Треба було тільки поводити себе так, щоб зайвий раз не 
потрапляти на очі.

Проміжок між цими важливими політичними заходами 
заповнювався звичайними собі танцями вже значно дорос-
лішої від нас молоді, а то і просто - лузанням насіння, рего-
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танням хлопців та дівчат.
Клуб був добре прикрашений. На червоних полотня-

них довгих смугах заклики партії до народу, а вже нижче - всі 
стіни були заліплені теж червоними плакатами з зображен-
нями на них численних соратників вождя, зубчатим муром 
Кремля, п`ятикутними зірками, серпами, молотами... то ві-
рних синів партії.

Як всі діти, ми могли принести клопіт батькам з будь-
якої сторони. Часто з тієї, з якої вони не чекали.

За містом, по дорозі на село Голодьки було військове 
містечко. Там квартирувала військова частина. То стрілець-
кий полк, то кавалерійський, то танковий.

На  деякій відстані, у полі, було обладнане стрільбище 
- і полігон. Час від часу на тому полігоні військові проводили 
тренувальні стрільби з кулеметів, рушниць. Перед навчан-
ням полігон охоронявся вартовими, щоб, не дай Бог, хтось з 
мешканців навколишніх сіл (Лозової, Вербівки, Порубенець, 
Вугринівки) не надумав вийти в поле. Ніхто не міг пройти, 
чи проїхати. Ніхто, але ми, діти, могли.

Ще до початку стрільб кілька хлопчиків ховались на 
підніжжі пагорбу у першу-ліпшу ямку-рівчачок і терпляче 
чекали, коли-то труба сповістить на обід,

Тут ми вже перші нишпоримо по скату гори і шукає-
мо кулі. Хоч небагато, по кілька на голову, але знаходимо. 
Що можна зробити із стріляної кулі знає тільки дев`яти-
дванадцятирічний хлопчисько...

На другий день, коли полігон майже не охороняється, 
ми вже господарюємо безпосередньо на вогневих точках. 
Тут, як добре пошукати і як пощастить, то можна знайти 
один-два, а то і декілька справжніх бойових патронів. А це 
майже все, що потрібно для виготовлення самопала.

Так, запобігаючи розриву і передчасному вибуху бойо-
вого патрона, його звужену шийку трохи розхитували, чим 

послаблювали вихід для кулі і запобігали тим можливій від-
дачі порохових газів в сторону обличчя стрільця.

Приготувавшись вистрілити з такого «револьвера», я 
почав щось шукати для мішені. Не знайшовши нічого під-
ходящого, поставив за кілька кроків торбинку з книжками.

Прицілився. Постріл!
В палітурці першої книжки акуратна дірочка від кулі, а 

далі... Далі все пошматовано в дрібні клаптики паперу.
Куля була розривною.
Збирані нами кулі від бойових патронів використовува-

лись як наконечники для стріл. Витопивши на вогнищі сви-
нець з кулі, ми одягали її на дерев’яний прутик, в кінці якого 
кріпили чотири качині чи гусячі пір’їнки. Така стріла давала 
змогу стріляти з лука досить влучно. Та й на більшу відстань

Одного разу я випустив таку стрілу просто неба. Мит-
нувшись у височінь, стріла зникла з очей. Шукаючи погля-
дом, куди б вона могла впасти, я помітив її хвіст у солом’яній 
стрісі колгоспної клуні. Зайшовши всередину, виліз на гори-
ще і почав намацувати її в солом’яному снопі.

- Десь тут.
Лапаючи руками попід бантиною і зав’язкою, я щось 

намацав. Вигягнув. То була торбина з металевою застібкою. 
Щось схоже на портфель...

Відкрив. Повна торбина грошей! З яких часів і хто за-
ховав ті гроші? Від твердих пачок царських асигнацій трохи 
несло задухою.

Так і поніс я ту торбинку в контору колгоспу. Це в той 
же клуб, тільки вхід з другої сторони. Особливого інтересу в 
конторі до моєї знахідки не було виявлено. Не перелічуючи 
грошей, а так, перекинувши в руках пачки, рахівник сказав 
навпроти сусідові з рахівницею:

- Ти бач, і гроші не зберіг, і сам не зберігся... А потертий 
шкіряний портфель віддали мені. То, мабуть, за понівечену і 
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прострілену полотняну торбину.
З часом військові все ж зуміли залишити нас без бо-

єзапасів. Більш ефективно розставлялось оточення поліго-
ну. Декілька командирів обходили хазяїв тих домівок, яких 
вважали за потрібне суворо попередити, щоб діти під час 
стрільб знаходились на очах у батьків. Однак, зі стрільбища 
ми мали певний зиск. Раз-у-раз військову частину, яка дис-
локувалась у нас, переводили кудись у інше місце. Поки при-
бувала нова - всі макети облаштованого полігону: дерев’яні 
покриття, штурмові укріплення, риштування і таке інше, ми 
розбирали на дрова.

Вже в той час і в ті роки я призвичаївся піднімати, но-
сити тяжкі (для мого віку) вантажі. Тим, мабуть, пішов у 
батька.

Добре пам’ятаю, як на цукровому заводі, ще у Воло-
чиську, вантажили зі складів1 у залізничні вагони цукор.

В розпал сезону, коли завод працював на повну потуж-
ність, не вистачало вантажників, щоб швидко завантанта-
жити поданий під склади ешелон критих вагонів. В такому 
випадку, після основної роботи, певна частина робітників 
заводу йшла на погрузку і тоді, вже в авральному темпі, за-
вантажувався ешелон. Ми, діти, йшли до своїх батьків (це ж 
було за кілька десятків кроків від дому) і з захопленням спо-
стерігали, як спритно наші батьки перекидували оті лантухи 
з цуком.

Звичайно, кожен з нас вважав, що найкраще це робить 
його батько. Я стою в створі широких воріт складу. Звідси 
добре видно високі яруси складених мішків з цукром. На-
хиливши голову і трохи зігнувши ноги в колінах, батько під-
ставляє спину, а два робітники, злагоджено схопивши лантух 
«за вуха» кладуть-кидають його на батькові плечі. 

1В той час склади готової продукції називали пакгаузами.

Ворухнувши плечима для рівноваги, тато підтюпцем ступає 
по дощатих сходинах до вагону, а там теж двоє робітників 
знімають зі спини нахиленого тата лантух з цукром і кида-
ють його на штабель. Один за одним, один за одним.

Ланцюжок із лантухів рухався, невпинно виринаючи з 
пакгаузу і пірнаючи у вагон. Десь за годину-півтори вагон 
наповнювався вщент до самого верху і щільно до дверей. За 
тим подавався другий вагон, третій і... так, аж поки не за-
вантажувався цілий ешелон. Через кілька років ходив і я в 
такому ланцюгу і з такими ж вантажами.

А поки що я хлопчисько і кільце у мене в своїй ланці.
Кільцем отим я пов’язаний з Янусею. Часто-густо 

мама, працюючи в артілі, залишала її на мій догляд. А я все 
намагався якось утекти від молодшої сестрички. То закрию її 
в хаті, а сам... Куди мене тільки не носило. Прибігаю, а вона 
стоїть в вікні і плаче. Нарешті, беру з собою: зайнятий біля 
того ж клубу з такими, як сам, забувши про неї.

Пробігаючи біля клуні, почув чиєсь схлипування. При-
слухався, а то Януся провалилась в старий, покинутий льох. 
Витягнув я її якось звідти. Обтрусив, витер, застеріг від до-
корів мами, забавив її і пішов додому.

Захворіла Януся дифтерією. Два чи три дні пролежала 
в гарячці, а як почала задихатись, мама мені сказала:

- Біжи, Болік, до тьоті Броні.
За кілька годин прийшли ми з тьотьою, а Янусю вже 

задушила хвороба.
- Біжи-но, Болік, за бабцьою.
В метушні та біганині якось і не сприйняв я того, що 

трапилось. Лише згодом дуже докоряв собі, що не можу і не 
вмію спокутувати той гріх, що взяв на себе, коли доглядав за 
нею не завжди як слід. Час від часу проблискувала втішна 
думка:

- Януся не по-справжньому померла, це вона так..., 
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вона обов’язково повернеться. А вже тоді я буду її забавляти 
як слід, буду доглядати, годити...

Не повернулась.
Поховали її на кладовищі, що було далеченько за на-

шим селом, під Леліткою.
В середині 90-х років надумав я піти на кладовище. 

Прийшов, а цвинтаря немає. Стоять на тому місці величні 
будинки, розмежовані дорогами, ростуть дерева, буяє горо-
дина.

Вдвох з мамою жили ми так, як переважна більшість 
людей навколо нас. В хаті у нас бувало сито і тепло, а бувало 
голодно і холодно; в цілому ж як пам`ятаю, більшість селян 
жили бідно, а то й дуже бідно. Робили в колгоспі тяжко, а 
одержували на ті трудодні мало. Особливо “душили” селян 
податки1. Не дай Бог затриматись з виплатою якогось там по-
датку.

Поява вдворі обліковця з сільради, чи виконавця з прав-
ління означало одне: голодну зиму для всієї родини, кілька 
років в`язниці для господаря двору.

Категорій податків було стільки що в них, мабуть, плу-
тались, і ті хто їх запроваджував. Потрібно було здати шкуру 
з поросяти, вовну з вівці, щетину з свині, ратиці і роги з коро-
ви, кору з дерева2, пір`я з гуски чи качки, картоплю з городу, 
гроші за плодове дерево чи кущ.

Був навіть податок на “дим”. Так його називали. До 
стягнення цього податку залучались і ми, школярі-піонери, 
комсомольці. Як тільки-но з комина чиєїсь хати появлявся 
дим, то це означало, що там палять дровами. Перегорілі дро-
ва - то попіл. 

1Податок 40 кг м`яса з одного двора потрібно було здати, а ще 200 шт. яєць, «добровільні 
грошові займи» і т.д.
2Дубова кора, як компонент дубильного екстракту, використовувалась для вичинки шкір. За 
існуючими правилами той, хто придбав дубові колоди для якогось виробу, або просто, на 
дрова для опалення, мав обов`язково здерти кору і здати до приймального пункту коопспілки.

А попіл - то добриво. Стільки-то попелу треба було зібрати з 
кожного комина. Нашим завданням було вчасно повідомити 
десятника з чийого комина і коли йшов дим.

На той час багатих, заможних селян вже не було. Вони 
були ліквідовані як клас “куркулів”. Залишились лише бідні, 
зате рівні. Ось з тих рівних збирались такі податки. Вдяга-
лись селяни теж дуже невибагливо. Шилась така одежа (в 
основному з домотканого полотна), яка вибілювалась в со-
нячні і теплі дні на леваді біля річки чи струмка. А вже потім, 
по необхідності, фарбували в той чи інший колір. Купити в 
крамниці щось готове було майже неможливо. По-перше, в 
тих крамницях мало що було; по-друге, грошей у селян та-
кож не було.

Значну частину року переважна більшість ходила босо-
ніж, а що вже діти, підлітки, то ноги їх не знали взуття.

З ранньої весни, лише тільки сходив сніг, наші ноги не 
взувались до пори, поки калюжі на дорозі не покривались 
зморщеною плівкою льоду, болотяна колія перетворювалась 
в “зцементовану” морозцем бруківку, а ступні ніг набували 
синьочервоного кольору.

Все це переживалось так, наче по-іншому і не могло 
бути. Ланцюжок життя звивався, крутився, минав перепони, 
прискорював, а коли й сповільнював свій рух, але не розри-
вався, не зупинявся. То тут, то там гуло весілля, народжу-
вались діти, поставали нові хати, приходили з військової 
служби, гуртом ходили на гучні першотравневі мітинги і де-
монстрації, нишком святкували Паску і Різдво.

Машина по знищенню “ворогів народу”, “контррево-
люціонерів”, “шпигунів”, “троцькістів”, “гнилих елементів”, 
“націоналістів”, “сіоністів”, “бундівців”, “націонал-ухиль-
ників” почала дещо зменшувати оберти.

Щоб не допустити того збою і тим не затьмарити ре-
волюційну пильність радянського народу, вірні соратники, 
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передбачаючи мудрі вказівки Вождя, кожен в своїй Республі-
ці, один поперед другого почали гарячково шукати, чим ту 
машину заправити для подальшої ритмічної її роботи.

На ХІІІ з’їзді КП(б)У обговорювалось це питання і у 
виступі члена ЦК КП(б) України Шліхтера О.Г. Звинувачен-
ня у шкідництві було пред’явлено вже не окремим “контр-
революціонерам” та “націоналістам” (як це зазвичай практи-
кувалось), а національним меншинам, тобто цілим націям1.

Цим закликом партії було ознаменовано новий потік 
репресій.

І... почалося!
На Поділлі почали заправляти «машину» поляками, єв-

реями, молдаванами, на Півдні - татарами, греками; на Сході 
- німцями, болгарами; росіян та всіх інших «вилущували» 
- де доведеться.

Щодо мого села Порубенців і тих, що довкола нього: 
Соколови, Мазурівки, Вугринівки, Лелітки, то конкретно це 
проявлялось в тому, що вранці розносилось повсюдно: “За-
брали Йона Бокурію, іншого разу - Чубинського, ще іншого 
молодого Тишлера”.

Якось розпитувати, проявляти цікавість до подій, 
пов`язаних з отим “забрали”, ніхто ні з дітей, ні з дорослих в 
самій потаємній думці не зміг би наважтись.

Ніхто нічого не запитував, ніхто нічого не розказував, 
а всім все було зрозумілим: людину забрали і вона зникала 
назавжди. Соратники, маршали, перші секретарі, голови, ке-
руючі, завідуючі один поперед другою зводили просто-таки 
фантастичні наклепи, щоб відвести від себе підозру, недові-
ру, сумнів - не допомагало. 

1Шліхтер О.Г./1868-1940/ Член КПРС з 1891 року. Учасник всіх російських революцій. В 
1931-1938 рр. віце-президент АН УРСР, член Президії ЦВК СРСР; 1925-1927 член По-
літбюро ЦК КП(б) України. На ХІІІ з`їзді КП(б) України чітко і недвозначно сформулював 
тезу про «шкідництво різних націй».

Знаходився хтось збоку, зверху, знизу і клепав донос - не ряту-
вало. В якусь із ночей і він зникав. Нижчі наслідували вищих.

Варфоломіївські ночі наступали одна за другою, а 
вдень «населення» співало:

От Москвы до самых окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей.
Але ночі змінювались світанками, а зранку люди става-

ли до життєвих справ: хто на фабрику до верстату, хто в поле 
до плуга.

Ходили по суниці, по гриби, по черешні. 
Запам’яталось, коли раненько, ще ледь сіріє, гурт хлоп-

чаків прямує до лісу аж під Кожухів (десь кілометрів вісім) 
по черешні. Була така ділянка в тому лісі, де росли одні че-
решні. Хто і коли посадив ті черешні - ми не знали. 

Дерева були старі, високі, а вже на самій розлогій  кро-
ні густо розсипані ягоди: де червоні, де чорні. Йдучи до че-
решневого лісу, часу не витрачали. По дорозі обдирали кору 
з липи і, не перестаючи йти, перекинувши смужки липової 
кори через плечі, в’язали відра. Поки приходили до місця то 
в кожного вже було два відерця. Тепер залишалось вибрати 
те дерево, на якому було найбільш рясно. За кілька годин по-
вертались з повними відерцями до містечка. Хто на «новий» 
базар, хто на «старий». Стоїш, чекаєш. А може хтось купить? 
Карбованець з відром. 

Виручені два карбованці, не розтринькуючи ні копійки, 
приносив мамі. А мама вже давала їм раду. 

Набрів якось на посадку дубову. Була вона порівняно 
недалеко від села /кілометр-півтора/. Що було в тому особли-
вого, то те, що ходити до неї можна було не ховаючись від 
усіх1, а стежкою байраку.

1За порубку в лісі батьків суворо карали.
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Готуючись до зими, за доброї погоди, я бігав у ту по-
садку два-три рази на день. Зрубаю дубчака, обшурхаю гіл-
ля, а кількаметрову жердину на плечі і додому. Жили ми тоді 
у Коляди. То вже впритул до Вугринівки. До містечка кіль-
касот метрів. Ось так і носив ті гілляки і складав у дворі. 
Одного разу глянув на стос моїх дров - очам не вірю! Хтось 
обчухав до білого дубові жердини. Мій подив розсіяв хазяїн 
наш. Не розтлумачуючи що і до чого, дав мені кілька карбо-
ванців, кинувши: «Принесеш ще - дам рубля». Чомусь мама 
дозволила мені витратити ті гроші на свій розсуд.

Купив собі блокнот, кольорові олівці, ніж та металеву 
ручку, в яку вставлялось з одного боку перо, а з другого олі-
вець. Блокнот теж був особливий. Розгорнеш, а там немає 
листочків. Прямо на палітурці напишеш олівцем, а потім 
легенько пальцями стиснеш - все написане зникає... Такого 
блокнота не було ні в кого. З усіх кутків села прибігали до 
мене, щоб подивитись.

А ще я купив собі маківок. Цукерки такі.
Найбільш привабливим було ходити до річки. В літню 

пору на леваді розкошували хлопчаки, трохи далі - дівчат-
ка. Купалися порізно. Про якісь там плавки чи труси ніхто 
й гадки не мав. Стрибали в воду з крутого берега: хто голо-
вою, хто ногами, хто животом. Пірнали, хлюпались, прито-
плювали один одного, плавали наввипередки. Зуби цокотіли, 
на тілі виступали «сиротинки», губи синіли, а очі набирали 
кольору річкової води.

Плавати я не умів, хоч з води не вилазив. Мама нама-
галась відлучити мене від річки. Та де там. До яких тільки 
хитрощів я не вдавався, щоб бути на річці. І била вона мене, 
і докоряла, і сварила... Марно. Передбачаючи мою чергову 
втечу на річку, мама вішала на стіні гнучку лозину так, щоб 
я бачив.

Та я був хитрий. Непомітно надрізавши ножем лозину 

через кожні п`ять-десять сантиметрів, вертався додому більш 
упевнений. Далі все відбувалося майже по-задуманому. При-
тримуючи однією рукою мене так, аби заднє м`яке місце 
було зручне для шмагання, мама іншою замахувалась і... в 
руці залишалась коротенька цурпалка. З часом різноманіт-
ність покарань все ж вичерпалась, і вона рішуче промовила:

- Дивись! Як втопишся додому не приходь!
Трохи було так не сталося. Маючи якусь потребу май-

нути у поле за селом, я побіг до того місця, де всі завжди 
переходили - до броду. На звиві річки утворилося широке 
плесо води, але тут було мілко. На моєму березі і на проти-
лежному декілька жінок щось робили на прилягаючих горо-
дах. Ніхто не звертав уваги. Я з ходу пробіг по воді кілька 
сажень, а далі, вже повільніше, ступав по піщаному руслу. 
Далі, далі, вода підступила до грудей, течією мені підкосило 
ноги. Втративши опору, я безпорадно задригався, почав на-
бирати воду. Течія втягла мене до себе. Блискавкою майнули 
в мозку якісь картинки з мого, ще такого короткого, життя. 
Прийшов я до свідомості на піщаному виносі наступного 
звиву річки. Штанці, зачепившись за якусь паростинку од-
нією ногавицею, іншою - хлюпались у воді. То я їх випустив, 
коли тонув. Зміркував: течія, яка втягнула мене на першій 
косі, винесла на другу.

Цей випадок утвердив мене в тому, що треба навчитись 
плавати. Пора. Став помічати глузування умілих «брасерів» 
над моїм безпорадним бовтанням у воді. Помітив, що якусь 
мить тримаюсь, ляпаючи руками та снуючи ногами.

Рішення прийнято. Я маю сьогодні, зараз переплив-
ти річку. Щоб ненароком не бути посміховищем і, щоби не 
втратити авторитет, залишаю галасливе місце.

Вибрав таке ж по ширині місце, роздягнувся, поклав 
одежину на відкосі. Трохи завагавшись, все ж пускаюсь у пла-
вання. Стиль вибрав найбільш прийнятий - “по-собачому”.
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Пропливши метрів шість (приблизно половину від-
стані) завагався: назад - далеко, вперед - знеміг; почав за-
хлинатись. Відчайдушним лупотінням намацав твердь. На 
чотирьох вичовгався на протилежний берег. Віддихався. А 
штанці-то на іншому березі. Знайшов вихід: метрів за сто - 
кам`яний міст через річку. Дарма, що по ньому снують люди. 
Схрестивши долоні нижче живота, і... до мосту, там біжком 
через міст; і своїм берегом до штанів. А ще через кілька днів 
я вже показував “недотепам”, як то можна перепливти річку 
і туди і сюди. З часом я легко долав «і сюди, і туди” Дніпро, 
почував себе впевнено на хвилях Балтійського чи то Чорного 
морів, в сезоні 1952 року був не останнім в збірній команді 
Тихоокеанського флоту з ватерполо.

А чого варта гра у “комбик”, або, як її називали в інших 
місцевостях - “цурки”. Ця гра дуже конструктивно формува-
вала психіку підлітка.

З гілки дерева (бажано граба) вирізався замашний ки-
йок довжиною 60-70 см, з того ж дерева вирізали комбик або 
цурку з загостреними кінцями. Накреслювалось коло діаме-
тром десь біля метра. Вимірювались на право першого уда-
ру. Один вибивав кийком комбик з кола, другий має вкинути 
комбик у коло. Не попав - ще удар і так до того часу, поки 
не влучав у коло. Як повезе, то партнери мінялись ролями 
через два-три удари, а вже як не повезе, то невдаха бігав за 
цуркою годину, дві, три, поки знесилений, а то і заплаканий 
не здавався. Таких, що «не здавались», було мало. Зате, вже 
коли витримав, то це означало, що хлопчисько має нерви за-
гартовані.

Школа була доситъ великою. Семирічка. Діти, які хо-
дили в цю школу з навколишніх сіл: Голодьок, Вербівки, 
Лелітки - вважались трохи чужими по відношенню до нас: 
порубенських та вугринівських.

Після уроків група «своїх» ні з того, ні з сього пере-

ймала кількох «чужих». Звичайно, пововтузившись, - розхо-
дились. На другий день звичайно сиділи за однією партою.

В п`ятому класі сидів зі мною Боря Зеленер. Дуже 
спокійний хлопчина. Товстенький, з мигдалевидними оче-
нятами. Завжди, трохи посміхаючись, уважно споглядав за 
моїми, досить непередбачливими вибриками. Складалось 
враження, що мої витівки йому до вподоби. Бувало, що я 
приходив до нього додому. Вся родина Борі: бабуся дідусь, 
мама, старша сестричка1- душі в ньому не чули; щось йому 
втиснути смачненьке зручно всадти за стіл вкутати ноги і ще 
щось. Доброзичливо ставились і до мене адже я той, хто його 
оберігає.

Нарешті приймається рішення: Борі необхідно побути 
на свіжому повітрі. Вставляю своє:

- Покатаємось на санчатах.
Борю вдягають всі. Від силенної кількості одежини 

Боря не може ні зігнутись, ні повернутись. В такому стані 
його кладуть на санчата, а я вже тягну їх від мосту до синаго-
ги, а потім ще і ще... Мій вчинок належно оцінено. Чуйність 
винагороджується. Я можу, якшо хочу, взяти Борині ковзани 
і покататись. Швиденько прив`язавши мотузочками і реміця-
ми ковзани, “виламуючи” ступні ніг (бо сам ще не навчився 
як слід ковзатись) - спішу до річки. Там лід. Спочатку сюди-
туди на зрізі берега, а далі... Провалився крізь крихку і тонку 
плівку льоду.

Відчайдушно борсаючись, (саме тут було мілко) шви-
денько біжу до Зеленерів. Думка одна: не загубити, віддати 
ковзани. Звідти через все село до Льоньки Олійника. Бать-
ків його “забрали”, тітка на роботі, там можна обсушитись. 
Важливо, щоб мама не дізналась. По горячих слідах може 
добряче всипати. Обійдеться докорами і слізьми.

1 У Борі батька не було. Його «забрали».
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Період мого спілкування з Борею Зеденером позначе-
ний ще й тим, що дещо погіршилось моє навчання в школі. 
Чи то компанія утворилась навколо мене, чи то я потрапив у 
компанію не дуже прихильних до навчання хлопчиків. По-
чалося  “сачкування” з уроків.

Академічність шкільного буття все частіше порушува-
лась епізодичністю “позашкільною”.

Спочатку раз, а потім другий-третій кілька таких «сач-
ків» замість уроків йшли збирати вугілля. З котельної арті-
лі «Металіст” або парового млина вивозять одноколесними 
тачками вугільну жужелицю, тобто попіл, але вугілля ще не 
зовсім згоріло. Якщо ретельно попорпатись у цих відвалах, 
то за годину-дві можна набрати відро такого палива і прода-
ти його за десять-п`ятнадцять копійок. А це вже твої власні 
гроші. Можна поласувати жменею маківок, грудкою халви 
або булочкою.

Іншого разу ніхто не заперечував побувати у когось в 
садку. Успіх такого задуму позначався досить випученими 
животами. А то й просто: до лісу, в поле, на річку...

От уже в котрий раз я зайнятий переїздом (точніше, пе-
реходом) до іншої оселі. На цей раз в інший куток Вугринів-
ки. Це вже зовсім поруч зі школою.

Мама білить у новій хаті стіни, мастить підлогу, проти-
рає вікна. Я складаю в теліжку нехитрий скарб: ліжко з мета-
левими спинками, посуд, дві-три табуретки: все це за кілька 
разів перевожу на нове місце. Влаштовуємось.

На цей раз здає в найм нам півхати господар Яків Куль-
чицький. Так, так, Кульчицький. Такий собі збіг обставин.

На новому місці нові сусіди, нові у мене дружки-това-
риші. Два Володі. Один - Пугач, другий - Снісарчук.

Мама моя теж швидко налагодила доброзичливі сто-
сунки з новими сусідами, особливо з батьками моїх товари-
шів.

В новій хаті-квартирі жили з мамою одні. Яків Куль-
чицький працював шофером вантажної машини, і був завжди 
в якихось довгострокових відрядженнях. Дружини не мав.

Переночує ніч-дві і знову надовго зникає1.
Відходила весна. Наступало літо. Дорослі все частіше і 

частіше говорили про неминучість великої війни. Яких тільки 
міркувань з цього приводу не можна було підслухати при їхніх 
випадкових зустрічах... І що Німеччина напала на нас, і що ми 
подолаємо Німеччину... Тривога все більше і більше вселялась 
у душі людей. По радіо та в газетах лунали заклики до пильнос-
ті, до зміцнення Червоної Армії, до готовності стати на захист.

 Співали:
 Если завтра война, если завтра в поход,
 Если грозная сила нагрянет,
 Как один человек весь советский народ,
 За свободную Родину станет.
 На земле, в небесах и на море
 Наш напев и могуч и суров,
 Если завтра война, если завтра в поход,
 Будь сегодня к походу готов!
 Щоб передбачити оте «если», котре захопило не тіль-

ки дорослих, але й нас, дітей-підлітків, щоб не розгубитись у 
множинності “если”, а бути готовим до його однозначності, 
ми теж готувались...

 - А що? Хіба тільки дорослі можуть воювати? Ми ж 
бо їх випередимо!

 Перш за все озброєння.
 На «військовій раді» вирішено сконструювати «справ-

жній» кулемет та виготовити кілька десятків «бойових» гра-
нат. Не гаємо часу, до справи! Крутий сосновий обземок ви-

1Яків Кульчицький в кінці червня 1941 року забіг додому  на годину-дві, переодягнувся, 
склався, сказав нам, що його забираюпь на війну, попрощався. В розмові з мамою виказав 
свою долю: «Чує моє серце, що я не повернусь» - і зник назавжди.
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користано для головної деталі кулемета-дула. З товстої гра-
бової колоди відпилюються два кругляки колеса. На вісь ко-
ліс кріпиться дуло - маємо кулемет. Тепер залишається зро-
бити так, щоб «максим» працював. На ту ж вісь одягається 
ще одне колесо, трохи меншого діаметру, але з густо вирі-
заними зубцями. До зовнішньої частини основного колеса 
кріпиться тоненька липова дещечка-гашетка. Другий кінець 
гашетки лежить впритул на зубцях колеса шестерні. Тепер, 
якщо основне колесо крутити, взявшись за ручку (встромле-
ну в отвір цурпалки), зубні шестерні, долаючи опір гашетки, 
так нещадно скрегочугь, що ніхто не насмілиться й подума-
ти, що то не справжній кулемет.

Першому номеру кулеметної обслуги лишається тільки 
добре прицілитись і своєчасно натискати на спускові гашет-
ки. Другому - подавати вчасно кулеметну стрічку з патрона-
ми, тобто крутити безупинно колесо.

Виготовлення ж гранат покладалось на шеренгових 
військовослужбовців.

Частина з них заготовляла великі листки лопухів, яких 
вдосталь росло попід кожним тином, другі - насипали на лист-
ки по одній-дві пригоршні дорожного земляного пилу, треті 
- зав`язували трав’яним перевеслом листки з пилом у неве-
ликі вузлики-мішечки. Така “граната” вкривала простір абсо-
лютною пітьмою. На передовій, біля кожного бійця, лежало 
по півдесятка таких гранат. Місце для бою вибиралось вкінці 
присадибних городів, ближче до військового стрільбища.

Під час зустрічного бою «синіх» з «зеленими», тріскот-
ню кулеметів було виразно чути навкруги в оселях, а «дим» 
від «вибухів» гранат піднімався високо в небо.

Мабуть, потерпаючи за долю учасників такої битви, з 
найближчих осель, і навіть з військового містечка до місця 
грандіозних подій, бігли батьки, мами і військові. Певний 
час вони, зупинившись неподалік, могли тільки спостеріга-

ти «дим» і чути «стрілянину». Щось розібрати: де «сині», 
де “зелені, хто перемагає, кому потрібна допомога?, - було 
дуже важко. Лише з подихом вітру або вичерпанням запасів 
гранат на полі бою вимальовувались постаті, але хто з них 
“синій”, хто “зелений“ даремно було вдивлятись - всі були 
“чорні». Лише згодом, примітивши в свого тільки їм відомі 
ознаки гнали додому, допомагаючи лозиною, або ще чимось 
що було під рукою.

Теплого літнього ранку готувалось наше військо до ві-
йни. Була неділя, а значить, батьки не будуть затримувати 
вдома: то на город - сапати картоплю, то на рівчак нарвати 
свині кропиви, то ще кудись по щось... Було тепло, сонячно, а 
головне - тихо, без вітру. Словом - сприятливі умови великої 
війни. Мене відряджено на другий куток села (“верхня Ву-
гринівка”) з дорученням: скоординувати в часі і кількості су-
сідній “підрозділ” для спільного виступу на театр військових 
дій. Пробігаючи біля школи і далі, за церкву, кинув поглядом 
ліворуч і побачив декілька груп дядьків на вугринівському 
мості. Той міст з’єднував різні кінці села саме з містечком 
Хмільник. Якщо хтось когось хотів побачити. поговорити, 
зустрітись, то йшов на міст і там обов’язково зустрічався.

Проте, для цієї години, для цього дня це зібрання до-
рослих було незвичним. Майнула думка:

- Чого це вони?
Підійшов ближче, щоб послухати, про що гомонять... 

Наблизившись до першою гурту, почув:
- Німці ж перші перейшли кордон!
- Та я знав, що вони так зроблять ще тоді, коли в газеті 

Ріббентроп тиснув руку Молотові.
- Ой хлопці! То вам не япошки і не фіни. Дуже тяжкою 

буде ця війна.
- Та не репетуй, Максиме! Ось побачиш. Через два-три 

тижні наші будуть у Берліні.
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На душі стало прикро:
- Знову ці дорослі випередили нас...
Наші приготування виявились марними. Неквапливо 

поплівся я додому. Тієї, віковічної пам’яті, дня - 22 червня 
1941 року.

 

Розділ ІІІ

 Дев’ятсот сімдесят днів містечко Хмільник перебу-
вало під німецько-фашистським режимом. Два роки вісім 
місяців і п’ятнадцять діб хмільничан полонила коричнева 
пошесть, кожного разу пожираючи все більше і більше люд-
ських душ. Скільки страждань, поневірянь, страху винесено 
старими і малими, чоловіками і жінками - людьми, які до кін-
ця свого життя так і не дізнались: за що?

То полонених червоноармійців стріляють, то стріляють 
комуністів, активістів, то родичів чи просто сусідів комуніс-
тів, комсомольців. То стріляють «великих начальників»: го-
лову артілі, завідуючого базою, начальника пошти, уповно-
важеного коопспілки, агента по заготівлі коноплі, директора 
дитячою будинку. Стріляють циган, євреїв, хворих з лікарень; 
періодично роблять облави, виловлюючи людей для роботи 
в рейху, спорудженню укріплень, ремонту залізничних колій. 
Кожна з цих спецоперацій починається і закічується відстрі-
лом якоїсь там кількості «контингенту». Величезна кількість 
загиблих цього невеличкого містечка вражає ще й тим, що 
від безпосереднього вогню між протидіючими сторонами 
гинула невеличка доля відсотку порівняно з тією кількістю, 
яка загинула під час наведення “нового порядку” на загарба-
них землях третього рейху».

Дивна річ! Чим далі від лінії фронту, тим більше гине 
людей...

Що то за пекельна закономірність? На теренах колиш-
нього СРСР у мирний час розстріляно, закатовано, замордо-
вано, знищено голодоморами 62-65 мільйонів людей.

У Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. найстраш-
нішій за всю історію людства, загублено 27 мільйонів радян-
ських людей (з урядових відомостей кінця 80-х років).

Отож, в перші кілька днів хмільничан (дорослих і ді-
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тей) опановувала якась нестримна ейфорія. Гучномовці без-
упинно віщували, як доблесне радянське військо добиває 
дурнуватих фашистських вояк. Ми, діти, не встигали з одно-
го мітингу на другий, то на площі біля старого базару, то на 
розі двох-трьох вуличок, то біля будинку райкому. Промовці 
(хто з військомату, хто з райкому партії) так енергійно роз-
махували руками, викрикували з особливим натхненням такі 
гарні слова-гасла, так образно розказували про героїчні по-
двиги, що ми не мали ніякого сумніву, що ті подвиги зверши-
ли саме ті, хто зараз розповідає про них. Ми, хлопчаки, щиро 
жалкували, що кровопролитні бойовиська проходять там, 
далеко; сподіваючись, що, може, нам повезе, може, з якихось 
глибоких стратегічних міркувань командування зробить так, 
що те бойовисько перенесегться сюди, ближче до нас. А вже 
тоді...і ми свого не пропустимо.

Мітинги відбувались все рідше. Згодом їх зовсім не 
стало. Якось непомітно кудись ділись промовці, а з ними і 
наш героїзм.

Та все ж один з тих мітингів, мабуть, останній у нашо-
му містечку, запам`ятався на все життя. Запам’ятався перш 
за все своїм незвичним настроєм, який був створений про-
мовцем. На перехресті двох вулиць, які виходили з міста: 
одна - то шлях на Старокостянтинів, друга - на Вінницю, зу-
пинилась грузова машина «полуторка». Немолодий вже вій-
ськовий з шпалами в петлицях, стоячи на площадці кузова з 
відкритими бортами, помірним голосом, не жестикулюючи 
руками, розказував про події, які сталися з ним і його части-
ною сьогодні, вчора, позавчора. Говорив, що ворог сильний, 
добре вишколений, що війна буде довгою і тяжкою. І по тому 
як він себе тримав: не граючи інтонацією, тримаючись одні-
єю рукою за передплічний пасок, другою притиснув кашкет 
до стегна. Відчувалося, що він не тільки знає, про що гово-
рить, а й знає, що слід робити сьогодні, завтра і післязавтра...

Люди підходили й підходили. А командир не мітин-
гував, а наче починав тільки-що розмовляти з тими, котрі 
щойно влились до гурту, водночас, не гублячи вже зв’язку з 
тими, що слухали його з початку зібрання.

Ось тут, на цьому місці і в цю годину, в спекотний черв-
невий день, я вперше відчув могильний холодний дух, що 
йде від слова «війна». Натовп потроху розходився. Спочат-
ку порідшали задні ряди, далі втратилась щільність серед-
ніх, все ще нерухомим залишалось кільце передніх - то були 
хлопчаки. Їх тримало тепер вже не те, що вони чули, а те, що 
вони бачили... Вантажні машини з причепленими до них гар-
матами, червоноармійці з багнетами, розміреність в руках, 
в діях учасників цієї колони. Вражала нас зосередженість і 
вивіреність їхніх дій. Вони дуже мало говорили. Двоє бійців 
допомогли «оратору» вдягнути кашкета, злізти з вантажівки. 
Мабуть, він був поранений, покалічений. Бійці поставили на 
борт лавки, на яких ми щойно сиділи, зайняли місце самі, 
по «чотири». Та розміреність та розрахованість їхніх рухів 
сприймалась нами, як абсолютна впевненість в правоті намі-
рів, думок і вчинків. За якоїсь чверть години дещо розкидана 
військова частина витягнулась в колону. Куди вони рушили, 
які у них наміри - залишилось для нас незбагненним.

Після цього у містечку та його околицях почалися такі 
події, що їхній зміст, черговість, підпорядкованість не могли 
розтлумачуватись за якоюсь виваженістю, поміркованістю, 
доцільністю. Отож, і наступні мої спогади про цей період 
теж не будуть мати звичної системи ні в часі, ні в просторі. 
Просто розповім про ті спалахи в пам’яті за той час.

Постає в спогадах: довга, довга низка запряжених кінь-
ми спеціальних військових підвід, що тягнуться по Вугри-
нівці дорогою на Порубинці, а далі - невідомо куди: чи через 
Лозову на Вінницький шлях, чи через Березну на Старокос-
тянтинів. Дивно, адже ці дороги ведуть на Захід, а відступа-
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ти то мають на Схід! А, може, то просто маневр: звільнити 
шлях для основних частин, або заплутати ворога незрозу-
мілим для нього напрямом відходу. А що за тим криється, 
хай сам думає. Довжелезна вервечка отих возів зупинилась 
на дорозі Вугринівка-Порубинці. Коні, пітні та схудлі, на-
магаються дотятутись губами до листя бузку, придорожніх 
реп`яхів, розчавленої копитами травички. Зголоднілі, ви-
снажені, вони подовгу фуркають в піднесену у відрах воду. 
Втягнувши в себе вологу, роблять перерву: обмахуються 
хвостами від гедзів, переступають з ноги на ногу, різко за-
кикидуючи головою та струшуючи всім корпусом. Червоно-
армійці, що сидять на тих візках, похмурі, знесилені і брудні. 
Пилюка зробила їх всіх сивими і схожими один на одного. 
Вони якісь потухлі й байдужі. Кидається в очі їхня розхрис-
таність, збиті черевики, брудні обмотки, що мають бути ха-
лявами вимріяних чобіт; якісь, зовсім недоречні «пілотки», 
що ніяк не прикривають вистрижені голови. «Гімнастерки» 
вже давно втратили свій колір, а скручені комірці не закри-
вають брудної шиї. Брезентовий ремінець штанів «голіфе» 
зовсім не пасує до чоловічої статі, що іменується «червоно-
ноармієць». Зовнішній вигляд отих “захисників вітчизни» до 
того непривабливий, що не дає ніякої надії на їхню спромож-
ність щось заподіяти насуваючому лихові.

Таким я побачив військовий підрозділ, що продирав-
ся з останніх сил кудись чогось. Я з цікавістю оглядав те 
«військо», що понуро витягнулось вздовж правої сторони 
сільської дороги. Та мої оглядини перервав червоноармієць, 
який сидів на ближньому возі, звісивши ноги додолу.

- Мальчик, подойди сюда.
Я охоче підійшов, готовий чимось прислужитись.
- Тебе тетрадей не нужно? Вот посмотри. Может кусо-

чек хлебца не пожалеешь, так я тебе дам целую пачку.
Зануривши руку у якийсь мішечок, що лежав на возі, 

він дістав з нього з десяток загальних зошитів у коленкоро-
вих палітурках.

- Посмотри, чудесные тетради. Скажи маме.
Зошити були справді “чудесные”. Тверді палітурки, сто 

листків крейдяного паперу, розлінованого жировою черво-
ною лінією для полів, з чітким інтервалом рядків. Та най-
більше вразило те, що аркуші були пронумеровані і, до того 
ж, у зошиті була вклеєна кольорова вузенька стрічечка, що 
давало змогу швидко, не псуючи листків, знайти потрібну 
сторінку. Такого я ще не бачив. Добило ще й те, що на фор-
заці обкладинки було щось надруковано. На той час, вже 
знаючи латинський шрифт, я прочитав «Riga»1. Випустити з 
рук такий скарб я вже не зміг. Забігши до хати, захлинаючись 
словами, я сяк-так розповів мамі, який-то з мене спритний 
гендляр: за окраєць хліба можна виміняти паку таких зоши-
тів! І вже зовсім незаперечним аргументом було оте слово 
«Riga», в яке я тикав пальцем і яке мало переконати маму, що 
ґешефт вартий того, щоб ним зайнятись.

Та мама якось не зважила на те моє захоплення вигід-
ним торгом. Вона просто сказала:

- Піди-но поклич того червоноармійця.... Ні, почекай. 
Я сама вийду.

Запросивши до двору трьох «захисників», мама злила 
їм з кухля води, дала витертись грубим рушником і запро-
сила до хати. Їли мовчки. Вийнята з печі страва в горщику 
та казанці була ще гаряча. Мама хоч і не припрошувала “сто-
ловників”, та уважно слідкувала: вчасно підливала черпаком, 
міняла тарілки, нарізала хліба.

Хоч був я не голодний, але охоче би посидів поруч з 
цими дорослими, справжнісінькими бійцями. Щось мене 
стримувало та й мама нічого не казала.

1То були поліграфічні вихідні, які вміщуються на обкладинці.
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Зате втішався думкою: як-то буду розказувати своїм 
друзям, що у нас в хаті були червоноармійці; обідали, гово-
рили зі мною і таке, і ще щось, що мало значно підняти мій 
авторитет. Я вже бачив, як мене слухають, і як поважають 
мої босоногі «однопалчани».

Вичерпавши тарілки та не залишаючи кусенів, хлопці 
одночасно встали з-за столу, подякували «хозяюшке».

Мама, витираючи кінцем хустини щось біля очей, про-
говорила: «Заждіть-но». А мені: «Дістань-но тлумак».

 За кілька днів після початку війни містечко зажило 
досить незвичним життям. Я ще буду мати нагоду розпові-
сти про окремі прояви тих «незвичностей». А зараз, щоб не 
загубитись на стежці, якою ішов по оті зошити, скажу (як 
це прийнято нині говорити) - у місті почався «цивілізований 
грабіж». Яка різниця між «цивілізованим» грабунком і «ди-
ким», то теж дізнаємось свого часу.

Ось один сусід (хат за шість від нашого обістя) при-
віз у свій двір сотні три-чотири плетених кошиків, другий 
- дві бочки гасу, третій - цілий віз невичинених сирих шкір: 
свинячих, коров`ячих та конячих. Наш сусід, Максим Герега 
(жив в тій же хаті, що й ми, але вхід з другої сторони), за-
відував млином. То він привіз дві підводи муки. Перед тим, 
як заїхати у свій двір, скинув по одному-два мішки сусідам. 
Тобто, хто коло чого крутився, за що відповідав, те й тягнув 
- «не пропадати ж добру». Перепало й нам.

Стала мама до печі, замісила тісто і почала пекти “пля-
цики”. Це такі собі хлібці, розміром з долоню. Були вони 
прісні, твердуваті та ще й підсушені. Так що могли зберіга-
тись досить тривалий час. То робилось на всяк випадок, або 
як говорили: “мало чого“. Напекла мама таких пляциків два 
тлумаки. Заховала під піл (дерев’яне ліжко з твердим насти-
лом, що ставилось біля печі).

Витягнув я з-під полу тлумак, підсунув до мами, а вона:

- Візьміть, хлопці, ще пригодиться. Дорога довга. Дай 
вам Бог побачитись з мамою.

Коли я з тими хлопцями вийшов на дорогу, то помітив, 
як порідшала колона. Тільки де-не-де коней обходили постаті 
в блідо-зелених гімнастерках. А де ж усі? Та все з`ясувалось. 
Проходячи вулицею, я помітив купку червоноармійців в дво-
рі у Володі Пугача, а потім у Володі Снісачука, були вони і 
в Коляди-молодшого і в Коляди-старшого, виходили з двору 
Тищенків, чути було голоси у дворі Гороховських.

Тепер мені важко сказати, що було раніше, що пізніше. 
Особливо тоді, коли подій було дуже багато,  а час був надто 
короткий. Отож, не можу бути впевненим, що було раніш: 
чи кінний обоз повз нашу вулицю, чи колона машин в дво-
рі моєї школи. Ну, а раз машини, то через якусь мить вони 
були “обсипані” з усіх сторін дітлахами з Верхньої і нижньої 
Вугринівки, з Порубенець, з самого міста. Вся площадка в 
центрі саду (де мене приймали - не приймали в піонери) була 
заставлена машинами. Тут стояли пофарбовані в зелене: ав-
тобус, якихось дві будки та ще чотири чи п’ять вантажівок, 
багаж яких був старанно вкритий брезентом. Військових 
було мало. Форма їхня була досить свіжою, вона ще не вицві-
ла. Може й тому самі її власники виглядали бадьорішими. В 
петлицях у них світилися переважно «секелі» та «кубики»1.

Надходив вечір. Один із тих, що був із «секелями», 
крикнув:

- Пацаны! Ану, в колонну по-одному становись!
 Провидіння змилувалось над нами. Нарешті, коман-

дир Чероної Армії! Без усіляких там сюсюкань на повному 
серйозі розмовляє з нами! Вмить вишикувалась колона та ще 
й за зростом.

- По-одному, дистанция от первого два шага.

1Секель тригранник. «Кубик» квадрат. Це ознака відповідно сержантського та молодшого 
офіцерського складу Червоної Армії.



98 99

Кожному, хто підходив до вантажівки, на витягнуті руки 
клався оберемок ковбаси. Так-так. Кожному клалось на 
руки десть-п`ятнадцять полін ковбаси. Кожне „поліно” десь 
сорок-п`ятдесят сантиметрів довжиною.

Розвантаження відбувалось чітко і, десь за годину, все 
навколо було “завалено” ковбасою. Батьки, перегукуючись з 
сусідами через тин, виказували один одному, які у них гос-
подарські діти.

На другий день якось так трапилось, що я прокинув-
ся раненько і зразу побіг до школи. В садку не було жодної 
машини. Не було нікого ні з дорослих, ні з дітей. Дійшовши 
до воріт (зі сторони церкви), я був здивований неймовірним 
видовищем: частина дороги була засипана червоними трид-
цятками2. Їх було так багато, що я ходив по них наче по лис-
тю пізньої осені. Хоч кожен з тих папірців важив ще кілька 
днів тому майже півмісячної заробітньої плати пересічного 
робітника, тепер я жодного разу не нагнувся, щоб підняти 
хоч одного папірця. Підкинувши ногою кілька разів те стро-
кате листя, я понуро поплівся додому.

 На якийсь час у місті було тихо. Проте, це так зда-
валося на перший погляд. Хоч не було звичного ранішнього 
гаміру обивателів, які пораються в дворі, йдуть на роботу; 
кудись дівся базарчик у старому місті, не відкривалися крам-
нички, не “пухкала” парова машина в артілі “Червоний ме-
таліст”, та кожна оселя жила своїм, тепер дуже уособленим, 
життям.

Перш за все, в кожному дворі заклопотані були тим, 
щоб приховати все, що мало якусь цінність: куди діти ко-
жуха, як приховати хромові чоботи, десь притулити велику 
шерстяну хустку і таке інше. Хто тикав на горищі, хто ховав 
у клуні між цівками, хто маскував у глибині колишньої кри-
ниці. 

1На той час номінал грошової одиниці купюра вартістю 30 карбованців.

Не знаю, чи то діти взнавали від дорослих, а швидше дорослі 
взнавали від нас, підлітків: куди, хто і що заховав.

Як би там не було, моя мама теж вирішила приховати 
наше добро. Склавши у фібровий чемодан якісь спідниці, со-
рочки, куски сатину та маркізету і ще щось, вона зав’язала 
той чемодан мотузкою; завдала мені на плечі і наказала за-
нести це до тьоті Броні, яка жила у селі за п`ять кілометрів 
від нас. Йшов зі мною й дядько Дмитро, батько Володі, наш 
сусід. У нього багаж був значно більший, ніж мій. Як я зро-
зумів, між моєю мамою і сусідами відбувся якийсь обмін 
послугами. Дмитро Пугач викопав у себе в дворі за хатою 
глибокий льох, перекрив його хрест-на-хрест досить товсти-
ми гиляками з осокора та верби, затенькував бур`яном і за-
сипав все це зверху землею, що залишилась після викопаної 
ями. Та споруда мала бути сховищем на випадок бомбування 
міста ворожими літаками, або артилерійськими гарматами. 
Моїй мамі було сказано, що вона може разом зі мною роз-
раховувати на місце у тому сховищі. Мабуть, і мама, у відпо-
відь на це, запропонувала сусідам скористатися схованкою у 
своєї сестри.

Та ось ми вдвох йдемо в село навпростець, через горо-
ди і стрільбище виходимо на шлях біля самої Вербівки. Далі 
починалася досить горбиста місцевість. Саме в першому від 
дороги пагорбку Вербівський колгосп для своїх потреб роз-
робив глиняний кар’єр. Там була дуже добра глина, її було 
багато. З навколишніх сіл люди потягнулись по глину. Кол-
госпне керівництво зорієнтувалось, що з того можна мати 
певний зиск і поставило на виїзді з гірки сторожа.

Тепер: набрав теліжку глини - маєш заплатити десять 
копійок, набрав воза - плати карбованця, накидав грузову ма-
шину - три карбованці.

Коли ми з дядьком Дмитром підійшли до того глинища, 
то я став очевидцем досить цікавого видовища, суть якого 
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збагнув у повній мірі вже через багато років.
На в’їзді до кар’єру стояв танк. Чого він там опинив-

ся, можна було здогадуватись (то була рокадна дорога до од-
нієї з головних магістралей Захід-Схід). Поруч з танком, на 
колінах, стояв на землі танкіст. Біля його ніг лежали якісь 
замазюкані залізяки, земля поруч них теж була вкрита мас-
тилом. По всьому було видно, що танкіст вже втратив надію 
заладнати ті залізяки, бо брав він в руку то одну, то другу, 
та оглянувши зі всіх сторін, недбало кидав на землю. Чор-
ний комбінезон був нещадно вже поплямований мастилом, 
шолом зсунувся аж на потилицю. Тільки-но ми підійшли, як 
танкіст попросив у дядька Дмитра закурити. Той витяг тор-
бинку з тютюном, скрутив самокрутку, добре послинивши 
краєць паперу, і ткнув в губи танкісту. Той жадібно кілька 
раз потягнув, руками взяти йому ту цигарку нічого було й 
думати. Та й все лице танкіста заплямоване масним брудом.

В глибині кар’єру, біля стрімкого бурта, якийсь дядь-
ко накидував на віз, запряжений конем, глину. Поруч з ван-
тажником стояв сторож досить немічної статури з ціпком в 
руках. Щось вони там кричали один одному. Більше сторож 
кричав, а візник кидав глину. Ми ще не розібрали, що то у 
них за розмова. Накидавши кучугуру глини, візник вйокнув 
коневі, та добре вперіщивши його батогом, рвучко почвалав 
на виїзд з глинища.

Колгоспний сторож з останніх сил, захлинаючись свої-
ми ж словами, почав хапатись руками то за вуздечку коня, то 
за посторонки, то за люшню воза, аби зупинити цей грабіж 
серед білого дня. Сили були надто нерівні. Було добре вид-
но, що сторож дуже немічний, помітно кульгає, намагається 
не випустити з рук ціпка, без якого він стане взагалі безпо-
радним. Візник же - здоровило, йшов рівно, мовчки і напро-
лом, тримаючись однією рукою за торсину воза, а другою 
хльоскав віжками по крупу конячини.

Лише коли вони наблизились до нас на десяток-пів-
тора кроків, нам стало зрозумілим, що то між ними дієть-
ся. Сторож все кричав, що той має заплатити за глину один 
карбованець, що то гроші не йому - сторожеві, а колгоспу, 
що глинище на колгоспній землі, що він не просто сторож, а 
офіційна особа і що він несе відповідальність за все те, що 
діється в кар`єрі. Так вони, борсаючись, вже трохи минули 
нас. Спочатку ні танкіст, ні дядько Дмитро ніяк не зважали 
на те, що відбувалося на їхніх очах. Я ж не міг второпати до 
чого сторожеві той один “рубель”, коли за півтора кілометри 
звідси, у дворі школи, цілий кагат грошей, яких ніхто не ду-
має підняти, хоч одного червоного папірця! Тут же: чому оте 
здоровило так ганебно поводиться з немічною людиною - не 
дасть йому одного! карбованця? Нарешті танкіст вигукнув:

- Брось, старик! За мной уже полтысячи километров 
оставленной земли?

Втрутився й дядько Дмитро: «Чуєш. Федір! Відпусти 
віжки. Дай Карпові рубля, людина на роботі».

Перекинувся ще кількома словами з танкістом:
- Мои ребята пошли в деревню. Может чего разживут-

ся. У вас погрызть чего-нибудь нету?
Відказавши танкісту, що у нас з собою нічого такого 

немає, дядько Дмитро закинув на плечі величезний тлумак, 
підсобив мені чемодан і пішли тим шляхом, яким я так бага-
то сходив. Дорога та, обсаджена чотирма рядами віковічних 
лип, йшла і йшла нам під ноги, наче запрошувала до вічної 
ходи кудись...

В селі, у тьоті, все було звичним для мене. У них на го-
роді теж було викопано щось подібне на сховище, правда без 
критого верху. Така собі звичайна траншея, яких я досхочу 
надивився на стрільбищі.

Тут, у селі, я миттю оволодів місцевими «стригунця-
ми», добре пам’ятаючи, скільки разів був ними битий. Я вже 
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казав, що ні в якому разі не можна давати їм згуртуватись. 
Будь-який об’єднаний гурт був об`єктивно проти мене. Зно-
ву ж таки по принципу: я - чужий, вони - свої.

Головне - не залишати їх самих. Ось я і переходив з од-
нієї компанії до другої, кожного разу викликаючи цікавість 
до себе якимсь випадком; новиною, іграшкою і таке інше. 
Постійно потрібно було доводити, як легко вдається кинути 
камінець через весь ставочок: як легко мені видряпатись на 
височенне дерево, що знизу не мало ні сучка, ні гілочки: як 
легко долаю “навимашки” ковбаню нашої річки. Тобто, тре-
ба було тримати себе весь час у напрузі.

Над селом висіла «рама»: такий собі німецький розвід-
увальний літак, що в побудові своїй мав два хвости, з`єднані 
в кінці елеронів поперечиною. Два паралельних хвости, 
верхня основа яких - крила літака, нижня - згадана вже по-
перечина, разом  периметром своїм нагадували правильний 
прямокутник. Саме за таких ознак літак прозвали “рамою”.

В певну годину над селом зависала «рама». Кажу «ви-
сіла», « зависала» тому що літак мав малу швидкість. Він по-
волі кружляв над селом та довкола, але складалось вражен-
ня, що він взагалі не рухається, а висить. По ньому нещадно 
лупили зенітки, строчили кулемети, здіймаючи навколо ньо-
го безліч хмаринок біло-жовтуватого кольору, а він все висів 
і висів, нудно гуркочучи двигунами. Зенітні батареї стояли 
десь далеко від села, бо і пострілів ми не чули, а ось роз-
рив снарядів навколо літака ми чули і, головне, бачили. Чи то 
“рама” була надто високо і снаряди не досягали її, чи може 
захищена була так, що ті постріли були їй ні до чого, але 
“рама”, повисівши в небі якусь годину, летіла із своїм здо-
бутком до себе, щоб потім, заправившись, зависнути знову в 
безхмарному небі, і так кілька днів. Люди вже наперед вгаду-
вали, коли прилетить та “рама”. І точно! Хвилина в хвилину, 
в небі розкочувався нудотний звук «рами».

Казали люди, що той німецький розвідувальник слід-
кував за перехрестям доріг, яке було кілометрів за двадцять 
від села. Мабуть, там було якесь пересуваня військових...

Дещо збуджене такою нагодою, село потроху заспокої-
лось, послабилась і наша увага. Знайшовся не менш цікавий 
об’єкт - колгоспна пасіка. Розташована в центрі села, на ви-
гоні, захищена плетеною з вербового гілля огорожею, пасіка 
шанобливо обходилася перехожими, а ми, діти, ніколи в дум-
ці не мали, що то можна якось туди зайти, або хоч заглянути.

З усіх сторін, впритул до пасіки, підступали сади. З 
ранку до вечора в тих садках гуділи бджоли, несучи з усієї 
округи черешневий, яблуневий, вишневий нектар. Проходи-
ли перші літні дні. Трудівниці минали садки і летіли далі в 
поле на гречку, до шляху на липи, на луг, застелений різно-
барвним цвітом.

Граючи у садку з хлопчаками «у ножика» (садиба на-
лежала Лавринюкам, в яких родина тьоті Броні наймала кім-
нату), ми почули голос:

- Ану, голоштаньки! Повитирайте носи і бігом до стеб-
ника.

Над вербовим плотом пасіки нависала голова діла 
Охріма. Картина була класична - тобто така, яку я бачив вже 
не раз і на малюнках, і в дійсності: солом’яний широкополий 
капелюх, кущаві темні брови, з-під яких випромінювався до-
вірливий погляд не бляклих очей, розкішні сиві вуса, тверді, 
ще не запалі губи, старанно виголене підборіддя. А під ним 
біла полотняна сорочка.

Ніхто з нас вже нічого не перепитував, всі добре зна-
ли, що слід робити. Підхопившись в одну мить, промайнули 
двором, далі попід церкву і... ми вже біля перелазу. На пасіку 
не ввійшли, терпляче очікуючи, поки дід Охрім не підійде і 
сам не проведе нас. Не гаячись, пасічник завів нас до бджіль-
ника.Тут була приємна прохолода, в глибині було видно де-
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кілька розкритих вуликів, але не було чути щонайменшого 
дзижчання бджіл. Поруч з ослоном, на якому ми зручно всі-
лись наче горобці на дроті, стояло дві чи три дев`яні діжки. 
Витягнувши корок, дідусь, спритно підставляючи поливані 
квартки, націдив в кожну пахучого і свіжого меду.

Того ж таки дня ми допомагали дідусю Охріму підно-
сити рамки, крутити сепараторну ручку, ходили до крини-
ці по воду, виносили з бджільника (у нас казали - стебник) 
солом`яні мати, якими на зиму вкривають вулики.

А вже надвечір потягнулись до стебника один за одним 
дорослі - чомусь тільки жінки. Прийшла Текля Лавренючка, 
витягла з під фартуха дзбанок, підставила до діжки та й піш-
ла з повним. Прибігла Нюська Боровичка з бутликом, за нею 
Домка Жебрівська з чугуном, Катерина Дійна з двома глечи-
ками, дідусь Охрім справляв усіх, нічого не промовляючи. 
Ось уже й другу діжку прийшлось нахиляти...Відчувалось, 
що добро втратило свою ціну і людина, хоче позбутись його. 
Може тому і нам не хотілось більше пити того, першого збо-
ру меду.

Вночі пройшов сильний дощ. Захмарене вранішнє небо 
нахилилось мало не до верхівок тополів. Почулися десь да-
леко зрідка постріли гармати. Вже трохи ближче, у молодій 
посадці, що піднялася на пагорбі за селом, затріскали руш-
ниці. Та невдовзі все затихло, так же раптово, як і почалося, 
імла потроху розсіювалася, хмари піднялися, хоч залиша-
лись важкими і чорними. Раптом по кутку прокотилось:

- Німці!
Нічого не чути, нікого не видно. Кущі, бур’яни, дерева, 

огорожі, хати не давали ніякої змоги щось побачити. Майну-
ла думка і... я вже на самій верхівці старої височеиної череш-
ні. В цей час з нашого двору почувся лемент:

 - Ой, люди добрі! Та чи ви бачили таке? За що ж така 
кара Господня?

То моя бабуся, вгледівши онука так високо в небі, за-
кликала всіх святих на допомогу. Витягнувши з паркану до-
брячого костура та підступивши ближче до стовбура череш-
ні, промовила:

- Ти ще довго, шибенику, будеш знущатись наді мною? 
Який сором від людей! А, ну, злазь негайно!

Та почала поволі наближатись до тих, хто залишився 
внизу, забезпечуючи прикриття “розвідника”, що видряпався 
на дерево. Так чи не так, а я скористався тим, що «прикрит-
тя» відволікло увагу бабці, і спритно шурнув додому.

Німців все не було. Земля після нічного дощу розки-
сала, дорога “засвітилася” калюжами. Намагання хоч щось 
взнати від дорослих були марними - вони відмовчувались, 
а це ще більше збуджувало нашу цікавість: раз мовчать, то, 
напевно, щось знають...

Опинившись на містку, почали роздивлятись. Наліво 
від села дорога йшла вгору, щезаючи за перекатом пагорбу, 
направо - теж дорога йшла вгору, долаючи такий же високий 
пагорб.

За нами було село. Потупцювавшись трохи на місточку, 
ми помітили далеко в полі кількох вершників. Спочатку не 
можна було розібрати, куди вони рухаються. Та згодом зро-
зуміли - в нашу сторону. Коли ж ті ще наблизились, то було 
видно, що вони скрутили трохи вправо від нас і прямують до 
вершини пагорба, через який пролягає дорога на село.

Вершники були чужими, не наші. Блискучі чорні плащі 
повністю закривали уніформу військових. А от пілотки на їх 
головах були не зелені, а сірі. Таких ми ще не бачили. Захо-
лодили нам скроні й оті плащі, їхня незвичність. Тих же два 
вершники показували руками щось один одному в напрямку 
села, не звертаючи ніякої уваги на нас. Лише, коли один з 
них, потягнувши повід на себе, розвернувся конем на місці і, 
наче, потягнув за собою тих двох - всі вони наблизилисъ до 
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нас і той перший, показав на нас короткою нагайкою, щось 
пробелькотівши заднім.

За хвилину вони були вже у підніжжя пагорба, пряму-
ючи в ту ж сторону, звідки прийшли.

Ми теж розвернулись і чвалом попрямували в село ко-
жен до своєї оселі. Кожному з нас по-своему відклалась у 
пам`яті та перша зустріч з німцями, з чужинцями.

На село опускався вечір. Покрутившись у дворі попід 
вікнами, зайшов у хату. Тут, у кімнаті, було вже зовсім темно. 
Тонесеньке полум’я свічки, що горіла в кутку під образами, 
ще більше позначало темноту трьох інших кутків. Бабця сто-
ячи на колінах, скрушно, промовляла молитву, благала Бога 
простити їй гріхи, захистити рідних та близьких і послати 
людям мир та спокій. Коли я заходив у кімнату, а бабця моли-
лась - не можна було швендяти туди-сюди, грюкати чимось, 
розмовляти вголос і т.ін. Та на цей раз я почув в мережеві 
слів молитви таке з уст бабці, що аж закляк. Бабця проси-
ла Господа, щоб він захистив людей від ката Сталіна (!), від 
убивці Гітлера.

Той стан, в якому були мешканці села, не можна було 
ніяк оприділити. Кудись ділась сільрада, ніхто нікому нічого 
не наказував. Люди не йшли на роботу до колгоспу.

Тим часом, Виговським було вирішено, що мені по-
трібно йти на Вугринівку до мами. Бабця і тьотя були дуже 
стривожені тим, що не знали як там моя мама. Наказавши 
все, про що вважали за потрібне, вони “командирували” 
мене додому.

Та не судилося мені прийти додому вчасно. По дорозі 
до містечка, вже на самому схилі, набрів я на ДЗОТ (довго-
тривала залізобетонна вогнева точка).

Прямо з-під землі висунулась здоровенна “голова”, 
зверху покрита зеленувато-бурим плішивим волоссям (ви-
кладений трав’яний дерн). Скроні змертвіло-сірі (то бічні 

стінки укріплення з бетону). Як і мало бути, в голові були 
очі (продовгуваті вузькі отвори - амбразури). Добре викрес-
лений ніс - вертикальне ребро, що утворилося на стику двох 
скошених стінок - вилиць). За вуха сприймались все ті ж самі 
скоси землі, з яких висовувалась голова. Обличчя творіння 
спереду було досить відкрите: високий лоб, глибокі очі..., а 
вже трохи нижче, то все більше лице закривалось наче баш-
ликом, а вже рила носу зовсім занурені в землю.

Вхід до «голови» був з потилиці. Треба було пройти 
кілька метрів глибокою траншеєю - і попадеш до дверей, які 
геть були замасковані вже тому, що знаходились нижче рівня 
землі. Двері до ДЗОТу - то перше, що вразило мене: вони були 
відкриті навстіж, тому було видно їх товщину. Залізні, з трьо-
ма кликами-засовами, кожен з яких защімлював одвірок при 
допомозі штурвального колеса, всі три яких були змонтовані 
на внутрішній стіні дверей. Не зважаючи на свою масивність 
(товщина їхня мало не півметра), двері досить легко «ходили» 
на завісах, дуже хитро вмонтованих в їхнє нутро. Невеличкі 
сіни - і знову ж такі самі двері, і теж відкриті навстіж. Ще 
пару кроків - і я вже всередині “голови”. Тільки тут я поба-
чив всю могутність цієї споруди. З амбразур-очей били два 
пучки денного світла і добре було видно, що стінки ДЗОТу в 
тих самих амбразурах ще товстіші за сталеві двері. Саме при-
міщення було досить просторим. У вікнах-амбразурах трохи 
нижче нижньої площини, наче на підвіконні, було встановле-
но кулемети. Закріплені на турелях, кулемети  легко повер-
тались ліворуч-праворуч, наскільки дозволяв сегмент отвору-
амбразури. Підклавши під ноги ящик з кулеметною стрічкою, 
я досхочу натішився тим, що вчепився в кулеметні ручки, 
“вицілював”липи над дорогою, казарми військового містечка, 
телеграфні стовпи, що крокували полем кудись за обрій.

У двох закомарках була сила-силенна усякого військо-
вого спорядження. Найбільше запам’ятались стоси ящи-
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ків з кулеметними стрічками, купка протигазів та ще якісь 
скриньки, які я не міг відкрити. Проте, зацікавившись неве-
личкими коробочками, схожими на шкільний пенал, я таки 
відкрив деякі з них.

Там лежали звичайнісінькі запали чи то для мін, чи то 
для гармат.

Обережно висипав із пеналів запали, поклав ті кілька 
скриньок1 у випорожнений мною брезентовий мішечок для 
протигазу, перекинув через плече і попрямував додому.

Поспішаючи, я помітив, що між казармами військового 
містечка метушаться якісь люди. Деякі з них виходили вже 
на дорогу, маючи на плечах здоровенні тлумаки; інші ниш-
порили від однієї будівлі до другої.

Як я потім уторопав, то була друга ступінь грабежу - 
тепер уже «дикого». Та про це теж трохи пізніше зможу роз-
повісти докладніше, бо сам був його учасником.

...Прибіг в хату і ще з порогу заволав:
- А я німців бачив!
Метнулась до дверей мама, причинила їх та, огорнув-

ши мене руками, з видихом проговорила:
- Тихо синку! Ти нікому не казав?
Того вечора мама вже не випустила мене на вулицю. На 

другий день, виконавши кілька нескладних доручень мами, я 
трохи загальмував її пильність. Це дало мені змогу покрути-
тись біля хати у дворі, зайти до сусідів-товаришів.

Минувши Вугринівський міст, за якихось п`ять хвилин 
я вже був у центрі. Навкруги невеликої площі, яку огортали 
крамниці, установи, метушилися вкрай заклопотані місцеві 
жителі та селяни з навколишніх сіл. Все, що можна було ви-
нести з отих установ, вигорнути з крамниць, зняти з горищ, 
витягнути з підвалів, було зроблено вчора. 

1Одна з них збереглася до цього часу. Мама чкладала туди квитанції рпо сплату різних 
платежів.

А сьогодні так, «підмітали». Хтось котив по бруківці залізну 
бочку з чимось, хтось навантажив свою теліжку чавунними 
дверцятами для піддувала. Дядько, з випущеною сорочкою, 
зачепив дротом величезну балію, запаковану кастрюлями, 
прасками, косами і тягнув цей дредноут через місто. Жінки, 
хлопці, дівчата, хто з кошиком, хто з торбою, хто з корзи-
ною щось вихоплювали, щось запихали, щось замотували. 
Ніде нічого не було замкнене, накрите, заховане. Всі двері 
навстіж, вікна побиті, ляди зірвані.

У нещодавно побудованому універмазі, полиці були 
голі та на підлозі чого тільки не було...

Запам`ятались пакети-конвертики з синькою. Ніхто тих 
пакетиків не брав, не взяв і я. А даремно. Через рік на синьку 
був величезний попит: фарбувати полотно та ще чимало за-
стосування мала та синька.

Будинок за будинком. Дійшов до пошти, то вже нове 
місто. Тут теж Мамай вже пройшов. Звідусюди звисали обі-
рвані шнури, роззявлені з’єднання клем, мідні штирки кон-
тактів. Абонентський щит дивився на мене розбитими скель-
цями приладів. Звернув увагу на відкриті дверці вмурованої 
в стіну скриньки. Потягнув за дверцята - скринька захита-
лась. Не вмурована, а просто вставлена в нішу. Витягнув, об-
дивився. Майстерно зроблена з фанери скринька, розміром з 
невеличкий чемоданчик, сподобалась. З нею прийшов додо-
му. Та не дало мені те спокою. Весь час повертався до думки: 
«Треба піти у військове містечко, там цікавіше».

Через город, а потім леваду, вийшов з тилу на військове 
містечко. Забіг у казарму двоповерхову довгу споруду з чер-
воної цегли. Незважаючи на те, що по всьому помешканні 
не було ніяких закапелків, поперечних стін, а весь простір 
казарми проглядувався одним поглядом з кінця в кінець. Ка-
зарма була наче виголена: голі каркаси двоповерхових мета-
левих ліжок, голі стіни та відлуння від скрипіння віконної 
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рами. Звідти я пішов до підсобних приміщень господарчої 
частини містечка, до складів. Там помітив з десяток стосів 
гарних зелених ящиків. Світла в цій коморі було мало.

Підкладаючи раз-за-разом під ящик якийсь уламок до-
шки, зумів перекантувати його тим важелем до порога.

В середині ящика, впритул один до одного, лежало де-
сять маленьких ящичків, кожен розміром в однокілограмову 
пачку солі. Вони теж були дерев’яні і пофарбовані в чорний 
колір.

В ящичку, зручно вмостившись, лежало десять коро-
бочок з цупкого картону. Розчепивши верхні стулки ящич-
ка, витягнув якийсь пакетик з промасленого сірого паперу. 
Таких пакетиків, трохи більших за сірникову коробку, було 
десять. Поквапливо розгорнув - на долоні, виблискуючи, ле-
жали цвяхи. Металеві чотиригранні цвяхи. Їхнє призначення 
було мені добре відоме. Цвяхи не мали головки і були ви-
готовлені «на конус». Такими цвяхами підковували коней: 
прибивали до кінських копит підкови. Кожна підкова приби-
вається п’ятьма цвяхами. В кожному пакетику було двадцять 
ухналів1.

На тому грабування мною державного майна закінчи-
лось.

Через півстоліття, маючи намір звіритись з кимось сво-
їми спогадами про ті дуже пам’ятні червнево-липневі дні со-
рок першого, я запитав свого товариша2, як йому врізалась в 
пам’ять та картина наступу-відступу.

- А як? Наші тихенько пішли, німці тихенько прийшли.
І хоч окремі епізоди вказують на те, що підготовка до 

оборони все ж таки була, проте якогось дієвого практичного 
значення вона не мала. 

1Ухналі цвяхи для підковування коней.
2 Коля Іващук жив на лівому березі Бугу, з протилежної сторони міста.

Скажу хоч би про згадувані вже ДОТи. Я вже описав, 
що собою являла “довготривала вогнева точка”. Так от та-
ких ДОТів в самому містечку та на його околицях вздовж 
правого берега Бугу я знав біля двох десятків. Йшли вони в 
два ряди. Кожен розміщений був на якомусь узгірку, пагорбі. 
Деякі були хитро замасковані клунею, хлівом, а то і хатою, 
тобто, до пори до часу такий ДОТ був захований всередині 
селянської будівлі.

Укріплення йшли по високому правому березі річки. 
Лівий берег був пологий, безлісий, з безкінечними левадами, 
лугами, полями.

Але наступаючий ворог зайшов...
Тут вже не раз згадувалось про військове містечко, яке 

завжди було зайняте якоюсь військовою частиною. На моїй 
пам’яті постає то кавалерійський полк, то танковий. З листо-
пада 1939-го по травень 1941-го в Хмільнику дислокувався 
– 680-й стрілецький полк 169-ї стрілецької дивізії. 

10 травня 1941 року, тобто, за півтора місяці до почат-
ку війни, полк було виведено з Хмільника. Залишився в вій-
ськовому містечку лише невеличкий підрозділ для охорони. 
Треба сказати, що військове містечко було дуже добре по-
будоване: кілька великих казарм для рядового складу, дво-
поверховий будинок штабу, столова, лазарет, конюшні, анга-
ри, склади і ще багато різних будівель. Всі інші війська лише 
«проходили» через Хмільник. Мобілізація проходила так, що 
майже всі чоловіки (як молоді, так і старші) залишились при 
своїх домівках. Абсолютна більшість їх була вибита вже в 
кінці війни, коли місто було звільнено від окупантів, а уцілілі 
чоловіки влились в ряди наступаючої Радянської Армії.

З перших літніх днів 1941 року над Україною, обшира-
ми її степів, лісів і водних плес загриміли небачені бої. Наші 
війська, відчайдушно обороняючись, відступали, віддавали 
ворогові міста й села. Маловіри втрачали надію. Патріоти ж, 
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наче гартована сталь, накопичували сили й готували окупан-
там жорстоку поразку.

Десть з-під Кожухова била німецька артилерійська ба-
тарея. Схоже – далекобійна. Снаряди через рівні проміжки 
часу раз-у-раз перелітали через місто, своєрідно шваргочу-
чи1, і падали в чистому полі аж біля Митника. За секунду-дві 
до нас долітали звуки вибухів снарядів. Ми швидко звикли 
до тієї німецької стрілянини і безпомилково визначали: коли 
почнуть гармати ревти, скільки зроблять пострілів і коли за-
кінчать.

Одного дня, коли сонце вже наблизилось до обрію і 
здавалось, що день закінчиться без всяких пригод, над міс-
том, на очах всього люду з`явилось два літаки. Один великий 
з п’ятикутними зірками на крилах та на хвості, летів низько 
і поволі. Лінія його польоту була прямою: із Заходу на Схід. 
Цей літак не робив жодних маневрів. Другий літак - неве-
личкий, з хрестами, метушився навколо великого то вверх, 
то вниз, то заскоче з одного боку, то з другого, раз-у-раз  по-
стукуючи кулеметними короткими чергами. Короткими по-
переджуючими кулеметними чергами німець хотів змусити 
літак повернути назад і змусити приземлитись радянських 
пілотів на зайнятій фашистами території. Але вони вперто 
дотримувались курсу - на Схід. Ніякого поєдинку в небі не 
було. Всі, хто спостерігав ту карусель, хотіли, якось допомог-
ти швидкому літаку. Та не знали чим допомогти. Хотілося 
крикнути, щоб льотчики ще нижче опустились, може, тоді їх 
не дістане цей маленький в`юнкий хижак. За хвилину потуж-
ний однотонний звук двигунів радянського літака віддалився 
і зник, чувся ще трохи довше звук фашистського літака.

Про те, що наближається лиха година, неминуче вказу-
вала евакуація деякої частини жителів містечка. 

1По тому «шварготінню» ми безпомилково визначали,чиї то гармати: радянські чи німецькі.

В основному, та невеличка частина була з єврейської громади, 
та й та, що евакуювалась на Схід, вирізнялась ще від інших 
своїм становищем: директор школи, працівник райвиконко-
му, керівник якоїсь артілі, установи тощо. Не змогли, або не 
захотіли евакуюватись деякі члени комуністичної партії, ком-
сомольці, громадські активісти. Деякі з тих, що взяли курс на 
Схід, з’явились у своїх домівках за якихось кілька днів після 
приходу німців. Мабуть, не зуміли знайти дороги...

Мобілізували на війну й дядька Яна. Прийшов він до-
дому у Війтівці ранньою весною вже сорок другого року. По-
ранений. Розказував, що дуже тяжко хворів, хоч рана була 
легка і швидко загоїлась. Виходила його добра російська ро-
дина з глухого села Брянщини.

Чимало мобілізованих у перші дні війни поприходили 
додому вже  через місяць-півтора. Доходили різні чутки щодо 
їхнього повернення: хто з полону німецького втік, хто до міс-
ця призначення не дійшов, у кого частина, в якій служив, 
була розбита німцями. Дехто визначився з самого початку: 
не шукати на свою голову гарячого місця, а пересидіти хоч 
в холодному, зате надійному. Поки що місцева влада була на 
місці, навіть намагалася організувати пошуки диверсантів, 
шпигунів, саботажників і ще різного роду ворогів радянської 
влади. Всі ці люди були винні ще до того, як хтось із місце-
вих оперуповноважених намагався довести їхню вину. 

Таких затримували, оточували вартою і допитували, 
допитували, аж поки самим допитувачам не доводилось ку-
дись тікати, евакуюватись, переховуватись. І вони, врешті-
решт, самі опинялись в ролі тих, яких затримували, оточува-
ли вартою і допитували, допитували...

Щоб добряче дошкулити ворогові та не дати змоги за-
дарма скористатись здобутками соціалістичної власності, було 
вирішено випустити воду з Будківського ставка, спалити жит-
лові корпуси військового містечка, вилити з чанів маслозаво-
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ду всю сировину у річку. Ще ходили чутки, що на чавунно-ли-
варному в печах зробили «козла», а на птахофермі побили всі 
яйця. Більше важливих об`єктів для знищення в Хмільнику 
просто не було. Досить того, що й ті, про які я згадав, завда-
ли людям чимало клопоту в зв`язку з їхньою ліквідацією. Як 
тільки-но зійшла вода в ставку, то й  старі, й молоді кинулись 
збирати рибу, що залишилась в ковбаньках, а то просто в на-
мулі, що вкривав усе дно ставу. Хто в кошик, хто у відро, хто 
в пелену, а ми, хлопчаки – за пазуху. Напихали ту сріблясту 
слизьку рибу скільки хто міг і поспішали до своїх дворів. 

Ледве впорались зі ставком, як пішов розголос: смета-
на, маслянка, сир, молоко, кавалки масла, перемішані з сиро-
ваткою – все тече у річку. 

Бігом до маслозаводу. Схоже я бачив весною. Брудні 
струмочки з навколишніх полів, збігаючись  в один бурхли-
вий  потік, стрімко несуть талу воду з кусками льоду, мохо-
вицями снігу, до річки. Тут же - потоки від чанів маслозаводу 
вже за кілька десятків метрів досягали рівчака, а ним – до 
річки, широке плесо якої було вкрите великими білими пля-
мами сметани, маслянки, а вже на тих білих плямах невеликі 
жовті цятки - грудки масла. Та що це? Від рівчака відгонило 
задушливим смородом. Хтось перший розібрався і до нас ді-
йшло: щоб добро не попало ворогові, у чани залили гас.

Ось чому по тій біло-жовтій суміші розходились рай-
дужні кола. Не довелось ворогові ні сметанки попити, ні мас-
лечком поласувати.

 Той день, видно, не міг на цьому закінчитись. Хоч до-
рослі швиденько розійшлись, ми ж все продовжували купчи-
тись на березі, спостерігаючи картину, яку не могла осягнути 
ні наша уява, ні наш розум. Але видно цим випробуваням ще 
не дано було закінчитись. Вже почало сутеніти, коли за по-
лігоном здійнялась величезна чорна хмара, а згодом її стали 
підпирати знизу стовпи червоного полум`я. Горіли житлові 

корпуси військового містечка, горіли командирські квартири, 
в яких ще кілька днів тому жили люди. Ніхто не квапивея зара-
дити страшному лихові. Ніхто не біг з багром, не спішив з від-
рами, не дзеленькотіли тривожно по бруківці кінські упряжки 
з величезними діжками води. Все навкруги було німотним. Ця 
німота лише підсилювалась потріскуванням горілої деревини, 
обрушенням міжповерхових перекриттів. Горіло всю ніч. На 
ранок з таких гарних і справних будинків залишились цегляні 
основи, звисаючі на трубах опалювальні чавунні батареї, ме-
талеве сплетіння решіток сходових поручнів. 

Поки дорослі були зайняті своїми клопотами, Арка-
дій Скочинський  (Кадік), виказав вголос, що було б непо-
гано збігати за Січкарівку та наскубати молоденького гороху, 
якого там ціле поле. Поки ми втрьох (був ще Гриша Тесля 
(Тесик), тюпали через Нове Місто і Слободу на січкарівське 
поле, кожен вже обмірковував, де буде «його» ділянка і як 
він з нею впорається. Молоденькі світлозелені стручки горо-
ху легко відкривали свою середину, в якій зручно вмости-
лись 5 чи 6 солодкуватих кульок. Та й саму шкоринку можна 
було їсти, якщо вміло видерти пасмо, що скріплювало обидві 
стулки стручка. 

На широкому лузі, від нас за кілометр-півтора, непода-
лік від залізничної станції, паслося велике стадо корів. Видно 
було і декілька коней, біля яких здіймались гори білого диму. 

Погоничі зупинились перепочити, почали щось кухо-
варити. Зручно вмостившись на вибраній кожним з нас «сво-
їй»  ділянці,  ми зосереджено «паслись» в горосі. Невдовзі 
почулося наче гудіння джмеля, далі за цим воно почало на-
ростати, і вже наступної миті добре чувся вже знайомий1 нам 
характерний звук німецьких літаків. 

1Гудіння двигунів німецьких літаків нерівномірне «пульсуюче». Радянських – рівномірне, 
однотонне. 
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Їх було шість. Стало зрозумілим: летять бомбити залізничну 
станцію. 

Навколо ні рівчака, ні копанки, ні деревця – безкрає 
поле. Лежачи на животі, в горосі, я все ж таки «пас» з-під 
лоба за тими літаками. Чітко дотримуючись певного строю, 
шістка летіла «гю-три». Вже вони над станцією, вже мина-
ють її, а зенітки мовчать. Ми добре знали, що в Широкій 
Греблі була зенітна батарея; не раз вона вже давала про себе 
знати.  Та на цей раз жодного пострілу. Чи то команда їм була 
така, чи самих зеніток там вже не було… А шістка вже мина-
ла околиці міста, прямуючи, мабуть, на Козятин.

Раптом один крайній літак з ближчої трійки «ліг» на 
ліве крило, зробив крутий віраж, і, вирівнявши курс, почав 
полого опускатись, цілячи носом у трьох радянських хлопча-
ків, які собі думали, що сховаються від німецького люфтвафе 
у заростях гороху. 

Майнула думка, що фашист цілить тільки в мене, слід-
кує тільки за мною. Я виразно бачив два тремтячі диски пові-
тря, створених пропелерами двигунів. Крила літака щомиті 
збільшувались і в цей час з нього висипалася жменька чор-
них горошин. 

Хіба можна дитячими долонями заслонити свою голо-
ву від важкого заліза? Хіба може дитина зусиллям ще такого 
немічного свого духу втиснути своє тіло в землю-матір? Хіба 
вже знає дитина такі слова, щоб відвернути вселенську на-
пасть?

Притиснувши руками голову до землі, всім тілом на-
магаючись влізти, просунутись в землю, відшукуючи водно-
час слова своєї мами, батька, своїх бабусь і дідусів, якими 
молились, якими благали, щоб захистити всіх від лиха, горя, 
напасті…

За деякий час прийшов до тями. Ще трохи полежав, 
потім підвів голову, сперся на руки і випростався. Все на-

вколо було таким же звичним і зрозумілим, як і до того, коли 
з`явились літаки. Голубе небо з поодинокими хмаринками, 
яскраве сонце, на тому ж місці гурт худоби, все там же роз-
пряжені декілька коней відганяють хвостами уїдливих ґедзів. 

Та почала впадати в очі і певна зміна краєвиду: досить 
чіткою смугою через все поле впродовж позначились вики-
ди свіжої землі, над якими піднімався догори сивий димок. 
І тут, ближче до нас, і далі аж до пагорба, біля димлячих ви-
рвів лежали побиті, пошматовані корови. Весь простір, все 
видовище було огорнуте цілковитою тишею. Опинилися по-
руч і мої друзі. Тесик, з опущеними руками, плакав. Я бачив, 
як від його сліз зробились на обличчі дві світлі борозни. А 
кадік, вказуючи на мене правицею, чомусь реготав, закидую-
чи голову і тупцюючи ногами. Поєднані спільним жахом, ми, 
не домовляючись, задріботіли до самого млина Залевського.

Перша думка, яка майнула в моїй голові, коли я про-
кинувся: як там Кадік і Тесик? Як вони повелися, коли при-
йшли додому? Що і наскільки більше знають їхні батьки, ніж 
моя мама?

Тут треба сказати про те, як ставилась моя мама до тих 
«пригод», що траплялись в моєму дитячому житті. Немає ні-
якою сенсу вишукувати якісь особливості у цих стосунках. 
Тут було все ясно. Як би я не потерпів - винен у цьому я.

Ось і намір мій цього разу був спрямований на одне: 
що знають про нашу пригоду в родині Теслів і Скочинських? 
Більше або менше того, що знає моя мама? Треба збігати до 
Бориса Панасюка (сусіда Тесика і Кадіка) і від нього взнати, 
що там робиться. Для цього потрібно було перебігги місто-
чок і вже в наступному порядку будинків тієї ж вулиці була 
хата Панасюків.

Пробігаючи стежкою біля Порубинського колгоспу 
раптом угледів дві постаті, які йшли серединою дороги мені 
на зустріч.
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Першою постаттю був червоноармієць.
Босий. Розв’язані стрілки штанів-галіфе хльоскали по-

чергово то одну, то другу ногу в такт ходи полоненого. Зе-
лена (захисного кольору) гімнастерка була витягнута поверх 
штанів, комірні гудзики розстебнуті, за відворотами добре 
споглядалась білизна сорочки. Петлиці без знаків. Військова 
форма не з “діагоналу”, а з “хебе”. З того я зробив висновок, 
що то не червоний командир. Руки полонений тримав за спи-
ною, лице спітніле, зашмароване. Голову, без звичної пілот-
ки, стрижену «під нуль», червоноармієць тримав високо, не 
крутив нею, дивився прямо, поверх всього і всіх. За ним, кро-
ків за два і трохи збоку, прямувала друга постать. Суцільно 
чорна. Чорні з лискучими халявами чоботи. Чорні штани, з 
хвацько заправленими в раструби чобіт ногавицями. Чорний, 
виголений паском френг, з накладними кишенями на грудях 
і стегнах. Чорний кашкет з дивовижно задертою догори ту-
лією і таким же лискучим, як халяви, козирком, опущеним 
донизу так круто, що зовсім не було видно очей постаті.

Кобура револьвера знаходилась не позаду правого бе-
дра (як у наших командирів), а під лівою рукою. Сам револь-
вер був застромлений спереду за широкий чорний пасок, а 
покладена на нього рука надавала постаті погрожуючого ви-
гляду. Згодом я зрозумів, що це.

Прибігши до себе в двір, я почув від мами:  
- Де ти ходиш, біда моя? Он німці вже біля Вугринів-

ської церкви! З двору ані кроку! Ти чуєш, що я тобі сказала? 
Чув я добре, що мама наказувала. Трохи повештався по 

двору, чимось відволіклась мама і...вже я біля Вугринівської 
церкви. Невеличкий майданчик біля головних воріт церков-
ної огорожі утворився перехрестям доріг: одна з них вела і0з 
заходу на схід (Проскурів - Київ), друга місцева - з півночі 
на південь. До того ж перехрестя це було в місці головного 
в’їзду в місто і поєднувало його з передмістям - великим се-

лом і військовим містечком.
Те, що довелось мені побачити біля церковної брами, 

сприймалось наче дія з якоїсь вистави. На верхній приступці 
одномаршевих сходів, що вели до широкої прибраної хвірт-
ки стояв ряд чоловіків у чистих білих сорочках без капелю-
хів, чи там кашкетів. На нижній приступці стояло декілька 
жінок: теж в білих сорочках, чорних рясних спідницях: го-
лови пов’язані квітчастими легкими хустинами. Ще трохи 
нижче, навпроти знайомих мені з лиця доходжалих, літніх 
жінок та чоловіків, стояло кілька німців, що весело і голо-
сно перемовлялись своєю шварготіючою мовою. Вони були 
в шкіряних пальтах. Лише той, що тримав хлібину, підгор-
нуту рушником, мав рукавички, засунуті за ремінь. Поміж 
привітно зустрічаючими метушився якийсь чоловічок не-
визначеного віку у невизначеній формі одежі: військового 
крою зелений френч, обтягнутий командирським паском, і 
сині штани з широкими ногавицями. Чоловічок був перекла-
даче. Звертаючись то до німців, то до делегації, він вимовляв 
російські, німецькі, українські, польські слова. Мабуть, то 
був добрий перекладач, бо і німці, і делеговані безперервно 
ствердно кивали головами, що вони все добре розуміють і, в 
підтвердження цього, робили виразні жести руками. Всі ці 
слова були мені знайомі. 

Наговорившись вдосталь, завдяки вживанню таких 
слів, як «гут», «просимо», «карашо», «до відзення» і їм поді-
бних – сторони розійшлись. 

Після їхнього приходу три-чотири дні було тихо.
Люди ловили худобу, яка порозбігалася з гуртів, що 

гнали на схід, всі старались не виходити за межі своїх осель 
– боялися. Дорослі в домівках ховали портрети вождів, різ-
ні грамоти, документи, фотографії рідних, що були в армії, 
на фронті; ховались рідні активістів, щоб не попасти під ав-
томат чи рушницю німця, поліцая. Правда дехто приходом 
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німців був задоволений. Одни дід (мій сусід) говорив, що те-
пер (як прийшли німці) сонце зійшло перед його ворітьми… 
Пам`ятаю, люди плювали туди, де він проходив. Таня, моя 
дружина, жила на північно-східні околиці Києва Куренівці.

Хтось викрикнув до гурту дівчаток: «Німці вже на 
Западинці!». Такою собі «зграйкою» побігли вони до Запа-
динки. Наввипередки. Не добігаючи до Западинки, на розі 
Лугової та Автозаводської раптом побачили невеличку сіру 
колону озброєних постатей.

Німці йшли по троє в шерензі вільним строєм, в колоні 
було рядів шість-вісім. На головах - каски, у кожного в пра-
вій руці зброя, опущена вниз. Від того, що йшли вони не в 
ногу, верхні гудзики на френчі були розстебнуті, а халяви чо-
біт зверху розширені - складалось враження, що німці якісь 
розхристані. Наш зір зупинився на німцеві, котрий ішов по-
руч з колоною.

Здоровенний, з рябим грубим лицем, він тримав рукою 
біля грудей свою залізну каску, повну курячих білих яєць.

Раз-за-разом вільною рукою брав яйце з каски, сприт-
но розбивав його об приклад автомата, що звисав з плеча 
йому під праву руку, випивав яйце одним духом і жбурляв 
шкаралупу то в тіток, що стояли під плотом, то в нас, то в 
хлопчаків, що повилазили на дров’яницю. Робив німець все 
це з захопленням весело регочучи після кожного кидка, не 
забуваючи вести рахунок влучним “пострілам”.

Перші кілька днів «визволителі» ніяк себе не виказу-
вали; вони просто відпочивали, приглядались, влаштовува-
лись.

В Порубинському колгоспі було наспіх організовано 
табір для військовополонених. У стайні, корівники, хліви, 
комори, загорожі для свиней, стійла для худоби було загнано 
декілька сотень червоноармійців, яких недолуґі командири 
здали німцям мало не по квитанціях.

Ось таку військову частину (або рештки кількох) було 
загнано на господарчий двір Порубинського колгоспу. Охо-
роняли полонених декілька німецьких солдатів. Яка сила 
тримала ще здорових, тренованих, спеціально підготовлених 
до війни чоловіків, у цьому загоні - залишається незбагнен-
ним для мене ще й по сьогоднішній день. Мабуть, це та сама 
сила, яка через два-три роки тримала в тупій покорі сотні й 
тисячі німецьких вишколених солдат, знову ж таки, кинутих 
тепер уже у радянський полон своїми командирами. І теж 
доводилося бачити, що тих німецьких чоловіків охороняли 
один, або два червоноармійці.

Табір в Порубинцях якось сам по собі розпався. На-
бравшись духу, полонені щоночі потроху “розчинялись” в 
пітьмі та темряві: якусь частину місцеві селяни “викупляли” 
за яйця, масло, сало в не дуже прискіпливих вартових; якусь 
частину вдавалося висмикнути з табору, вмовивши фельд-
фебеля-начальника тим, що знайшовся син своїх батьків, або 
чоловік своєї дружини, або брат, свекор, тесть, батько чи ще 
хтось з далеких-близьких родичів. Тих, хто не втік, або їх не 
“розкупили”, перевели у табір для радянських військовопо-
лонених, влаштований у солдатських казармах згадуваного 
мною вже не раз військового містечка. Тут вже постарались 
типові частини вермахту зробити все на свій німецький лад. 
Три триповерхові цегляні казарми були обнесені високою, 
з колючого дроту, огорожею. Дерев’яні вишки на кожному 
кутку маячили прожекторами і подвійним караулом варто-
вих з автоматами. Раз у раз попід стінами казарм снувало 
два-три охоронці з бурими злющими собаками. Широкі ві-
кна казарм були затягнуті колючим дротом. Зовнішня, при-
лягаюча до табору територія, шириною тридцять-сорок ме-
трів, була прибрана до “глянцю”: бур`яни викошені і спалені, 
кущі верболозу та ще якогось чагарника викорчовані, всілякі 
ямки, рівчачки, вирівняні й заплескані.
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Всілякі викупи, обміни, вхід на територію когось з ци-
вільних чи батька (як це робилося в Порубинському таборі) 
або спроба вплинути на охорону кошиком з куском сала чи 
півкопою яєць - були даремні, або надзвичайно ризиковані.

Та якогось таки дня околицями навколишніх сіл: Ву-
гринівки, Вербівки, Порубинець, Голодьок та ще кількох 
пронеслась чутка, що комендант табору майор Паулюс до-
зволить принести для полонених якого-небудь харчу. В дво-
рах заметушилися: в кошики, вузлики, торбинки, а то і на-
сипом вкладали огірки, яблука, цибулю, хлібину, кусок сала, 
грудку масла, картоплю сирову і в «мундирах», півдесятка-
десяток яєць, качани кукурудзи, пляшки-дві молока, пиріжки 
з горохом чи капустою; траплялись де в кого баночка меду, 
слоїк сметани, глечик кислого молока; в потаємне місце ко-
шика деким вкладалась пляшка сивої горілки. 

Спорядила торбинку з чимось і моя мама. Сама чомусь 
не пішла. Певного часу потягнулись до табору вервечки лю-
дей, в основному, жінок. Було багато дітей, ще зовсім малих 
і підлітків. До відчинених настіж воріт все більше і більше 
підходило «остменшів». Вартовий з вишки привітно запро-
шував, виразно жестикулюючи руками і щось викрикуючи 
на манер - «бітте фрау унд кіндер». Кілька німців метушливо 
господарювали внизу перед самими ворітьми. Потроху все 
більше і більше «передавальників» накопичувалось уже за 
ворітьми в зоні самого табору. Охоронці, зайняті прийман-
ням кошиків, торбинок, пакунків від дорослих, зовсім випус-
тили з-під своєї уваги нас, підлітків, частина яких вже була 
під вікнами ближчої казарми, частина підібралась і до двох 
дальших.

Один з них, просунувши голову крізь колюче сплетіння 
вікна, хрипло промовив: «Мальчики, воды, хлеба!». Тут же з 
кількох вікон другого і третього поверхів спустились моту-
зочки з пустими консервними банками, якісь брезентові ре-

мінці і, навіть, зв`язані в ланцюжок солдатські обмотки. Хто 
з нас як міг і що мав, наповнював тим ті банки, прив`язував 
свої торбинки, пакунки, а бранці швиденько витягували їх 
догори. Хтось з німців схаменувсь і, погрозливо скинувши 
з плечей рушницю та клацнувши затвором, закричав: «Век! 
Век!» і ще щось до того «век» добавляючи, щоб ми скоріш 
зрозуміли, що може бути непереливки.

За кілька днів по тому і цей табір військовополонених 
було розформовано. Якусь частину бранців перевезено до 
інших таборів, якоюсь частиною звантажили вантажні ваго-
ни, забили двері, душники і повезли до «рейху», невеличку 
частину залишили, щоб було кому обслуговувати типових 
чиновників різного роду німецьких комендатур.

Вже зовсім пізньої осені до цього табору привезли з Ві-
нницького психоневрологічного диспансеру кількасот його 
постійних пацієнтів.

Охорона їхня була слабенькою; більше для того, щоб 
хтось туди не ввійшов, а не для того, щоб хтось звідти пішов. 
Через рідку сітку з колючого дроту добре було видно хаотич-
но сновигаючі між казармами постаті безнадійно хворих. В 
довгих смугастих халатах на голе тіло, босі, деякі з них мали 
на стриженій голові щось подібне до ковпачка чи до очіпка.

Ці постаті про щось говорили, частіше, самі до себе, 
викрикували, співали, плакали, реготали. Якщо хтось з них, 
на думку охоронців, переходив межу в своїй поведінці, то ні-
мець, або вже наш поліцай знімав гвинтівку і... за один-два 
постріл обривав на якомусь там кроці або слові надміру го-
віркого. Далі, вже при допомозі прикладу чи шомпола, два 
інших скалічених відтягали за руки-ноги ще не охолонувшо-
го однопалатника до рову на колишньому стрельбищі. Були 
випадки, коли хтось з цих убогих виходив за межі табору, 
туливвся якоїсь оселі, нишпорив попід тинами, а потім сам 
повертався до «свого дому».



124 125

Якогось ранку в двір табору в`їхала здоровенна вантаж-
на машина. З кабіни вантажівки вийшов німецький офіцер, 
а з борту - сплигнуло зо два десятки «дойче зольдатен». На 
все приготування, оформлення, погодження, ознайомлення з 
місцевими умовами спецкоманда витратила з півгодини. А 
далі кожен з них добре знав, що має робити. 

За кілька десятків метрів від казарм, свого часу, була 
викопана величезна траншея, в якій проводились навчальні 
стрільби. Хоч траншея була досить глибока, вона була ще об-
несена по всьому периметру земляним насипом з тої землі, 
яка викопувалась. Все це робилося задля одержання безпеки 
під час стрільб.

Тепер німці максимально використали місцеві умови 
для проведення спецоперації. Одні зганяли «контингент» лі-
карні у величезний гурт, другі відсікали від того гурту деся-
ток хворих і ставили їх до фронтальої стінки траншеї, треті 
з двох ручних кулеметів, вмостившись біля тильної стінки 
рову, стріляли по живій цілі. «Робота» йшла за певним рит-
мом. Німці не робили ні найменших спроб, щоб якось при-
ховати свою «роботу». По обіді всілись у вантажівку і по-
їхали туди, куди там їм треба було по графіку, а постійний 
особовий склад табору тут же організував «поховання». От і 
пригодилась земля з насипу.

Хвиля розбою, погромів, розстрілів, катувань котилася 
околицями міста, набираючи небачених, нечуваних розмірів 
і досягла своєї горгонівської вершини у центрі міста.

Те, що вчинилось у «новому місті» в ті дні, я не бачив. 
Рідко доводилось мені бути на тому краю ще в довоєнний 
час, а тепер мене чогось туди не «занесло». Та чутка про роз-
стріл німцями чотирьохсот мешканців району рознеслась 
миттєво.

Дозволю собі, раніш ніж розказати про цю жахливу фа-
шистську акцію перших днів окупації міста, зробити певний 

відступ від безпосередніх, конкретних фактів.
Після того, як місто було звільнено Червоною Армією 

від окупантів, місцеві органи влади зайнялись розслідуван-
ням злочинів, скоєних фашистами над громадянами міста 
і району. Спеціальні комісії поскладали звіти, зробили ви-
сновки, все полічили, підсумували, назвали прізвища орга-
нізаторів і виконавців. Відбулися швидкі суди військових 
трибуналів та затяжні народні суди. Оголошено вироки. На 
засіданнях райкомів партії заслухано звітні доповіді надзви-
чайних комісій, винесено відповідні постанови з неодмінною 
констатацією «прийняти до відома» і все це здано в архіви з 
грифом «секретно», або ж «для службового користування».

Доступ до цих документів здійснювався за певним 
списком і з спеціального дозволу.

Не дивно, що через невеликий таки проміжок часу все 
це людовбивство почало потихеньку забуватись, вивітрюва-
тись з пам’яті. Мало того, чинились всілякі бюрократичні 
перешкоди для того, щоб унеможливити доступ до тих «ма-
теріалів» пересічному громадянину, який з тих чи інших мір-
кувань виявляв намір щось з’ясувати для себе, чи пояснити 
комусь. Більше того, можна було “напоротись” на підозру і, 
навіть, на досить рішуче переслідування за намір щось взна-
ти детальніше про ту чи іншу трагедію. Окремі акції німець-
ких фашистів старанно замовчувались радянською владою 
(наприклад, трагедія Бабиного Яру в Києві, чи розстріл в 
Криму, та й акція “Кар’єр” у Хмільнику).

Серед всіх трагічних акцій по знищенню окупантами 
хмільничан влітку сорок першого, це людовбивство чомусь 
старанно замовчувалось. Коли в другій половині дев’яностих 
я спробував з’ясувати щось конкретно з приводу цієї траге-
дії, то наштовхнувся на цілковитий морок. Ні в архіві, ні в 
редакції газети, ні в товаристві ветеранів війни, ні від кого 
з офіційних посадових осіб міста не можна було одержати 
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хоч щось, хоч якусь згадку, хоч якийсь доказ, підтвердження 
того, що я шукав. Коли ж «в лоб» запитав досить відпові-
дального районника: “Невже в усьому місті немає жодного 
примірника звіту надзвичайної комісії про злочини, вчинені 
німецько-фашистськими окупантами в період з липня 1941р. 
по березспь 1944 р.?” - той пробелькотів щось на зразок того, 
що був один примірник в колишньому райкомі партії та після 
розпаду і партії, і Союзу десь подівся.

Почав шукати однолітків з тих часів. Може, вони 
пам’ятають щось з того?

Ось що написав Коля Іващук, відповідаючи на мої лис-
ти: «Захопили німці Хмільник 13 липня 1941 року. Вже на 
третій день біля залізничного мосту (по дорозі на Бердичів) 
розстріляли 400 чоловік. Це були, в основному, активісти, 
яких видали зрадники. Частину єврейського населення зігна-
ли у двір райспоживспілки і там мучили їх: заставляли тан-
цювати босими на битому склі, обрізали бороди у чоловіків 
і примушували їсти волосся. Деяких прив`язували до коней і 
волочили по місту. Федя Мироненко, який жив на Січкарівці, 
бачив на власні очі, як німці вели колону людей до кар`єру за 
мостом.

Говорив Федя: “Людей тих гнали по вулиці, що йшла 
через ставок і млин Залевського, а далі на Бердичівську до-
рогу. Вони ледь-ледь переставляли ноги, були дуже побиті, 
одежа пошматована, босоніж. Деякі з них зовсім не мали 
сили йти і їх підтримували ті, що йшли поруч. Цю, досить 
велику колону в’язнів, гнали, тримаючись боків колони, 
шість-вісім німців. Колона йшла поволі, ледь-ледь, а німці 
безперервно лупили кийками, прикладами, носаками кожно-
го, хто уповільнював ходу. Вже біля самої застави млина зо-
всім знесилених відстріляли короткими чергами з автоматів 
і скинули до низу. На якихось півгодини колона зникла за 
порядком придорожніх хат, а там знову показалась вже на 

самому початку Бердичівської шосейки.
Вмостившись на бильце теліжки, поставленої сторч 

біля клуні, я бачив, як колона повернула з дороги до кар’єру, 
а за якусь хвилину-дві частина її забіліла і відокремилась від 
основної. То німці почали свою роботу, як завжди акуратно і 
в певному порядку: заставили бранців, перш ніж лягти в зем-
лю, роздягнутись до білизни. А далі було все добре видно, та 
не було чути. Все як у німому кіно: побілілу групу бранців 
ставили на бруставер (насип на самому краю ями) і розстрі-
лювали. Поки стрілки, перевіряючи надійність своєї роботи, 
зіштовхували ногами тих, хто не спромігся сам звалитись в 
кар`єр, підводили наступну групу. В такому порядку, порція 
за порцією, німці виконували свою роботу, не збиваючись з 
ритму. 

Самих пострілів чути не було, хоч добре було видно 
як німці наставляли автомати, як після цього падали люди 
- одні конвульсивно здригались, інші гупались стовпом, ще 
інші клякнувши ногами, наче в роздумі, схилялись додолу.

Перебуваючи у Хмільнику у пошуках хоч якихось офі-
ційних відомостей, пощастило мені зустрітись і розмовляти 
ще з одним свідком тих подій літа сорок першого. То був 
Абович Ісак Михайлович. Говорили ми в його службовому 
кабінеті директора районної електромережі. Робочий день 
закінчився, приміщення дирекції спустіло, вщухли телефо-
ни, виключився селектор. Ісак Михайлович неквапливо роз-
казував про гето, в якому перебував того часу, про своїх бать-
ків, родичів, розстріляних у сосняку під Вербівкою. Потім 
підвів мене до відкритого вікна і, показавши рукою на довгу 
з підмурком будівлю складського типу, промовив:

- Ось у цю гамазею німці заволокли більше чотирьох-
сот наших людей. Знущанням, катуванням довели їх до не-
стями, божевілля: потім вивели до кар`єру і всіх розстріляли.

На моє запитання, чи доводилось йому десь, щось чита-
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ти про це в офіційних документах - виразно розвів руками...
Та все ж мені довелось прочитати про цю страшну і 

так довго замовчувану у Хмільнику, в Радянській Україні, в 
усьому Союзі, подію.

Ісак Михайлович порадив мені відвідати Сурову Га-
лину Миколаївну, у якої було дещо з матеріалів про життя і 
смерть хмільничан в роки окупації міста. І коли Абович дав 
мені цидулку з адресою Сурової, я звернув увагу, що на вка-
заній вулиці Шевченка, я жив з мамою і в роки війни, і після 
війни, а мама проживала на цій вулиці до самої смерті до 
1980 року.

44-й номер будинку, а ми на початку - в п’ятому номері.
Поволі під`їжджаючи машиною до сорок четвертого, я 

під’їхав до свого минулого...
 По ліву сторону, раніше згадуваний мною будинок ви-

тонченої архітектури, в якому незмінно розміщувалось міс-
цеве відділення НКВС, а в роки окупації - жандармерія-по-
ліція. Праворуч саме той сорок четвертий, досить величний 
цегляний будинок, піднесений на кам’яний цоколь, з розло-
гими сходами. В післявоєнні роки в будинку розміщувалось 
районне відділення КДБ1.

Підіймаюсь по тих сходах, якими ступав в свої 
шістнадцятъ літ. Стукаю в двері з табличкою “5”.

- Відчинено, заходьте...
З глибини кімнати мене привітно запрошує вже немо-

лода жінка.
- Тільки-но дзвонив Ісак Михайлович. Я вже знаю, хто 

ви і що вас цікавить. Заходьте.
 Не чекаючи від мене запитань, Галина Миколаївна 

послідовно і докладно розказала мені про себе, про своїх 
батьків, поділилась думками про деякі події минулого...

1До революції будинок належав церкві, яка збереглась ще сьогодні. 

Сама Галина Миколаївна вже на пенсії, але продовжує ще 
працювати прибиральницею в санаторії для працівників 
МВС (санаторій в тому будинку, де колись розміщувалась 
міліція, а до революції - будинок земського лікаря Донцова).
Мама її, Катерина Каленівна, недавно померла: Праведни-
ця Миру - переховувала євреїв, рятуючи їх від неминуючої 
смерті. Батько - кадровий офіцер Радянської Армії, фронто-
вик, кілька років пожив ще після війни та рани і підірване 
здоров`я вкоротили його вік.

По закінченню своєї оповіді Галина Миколаївна дала 
мені книжку, яку надіслала їй з Америки давня подруга ди-
тинства Емілія Кеслер. По всьому було видно, що Галина 
Миколаївна дуже береже цю книжку. Вона так і сказала:

- В цій книжці згадується багато людей, яких я знала, 
розказується про мою маму...

Я попросив дозволу переглянути книжку, зробити дея-
кі виписки. Вмостившись за столом, почав гортати сторінки 
цієї книги, що видана російською мовою. Прочитав автора і 
назву книги: «Самуил Гиль «Кровь их сегодня говорит. О ка-
тастрофе и героизме еврееев в городах и местечках Украины» 
( Нью-Йорк, 1995).

Догорнув до сторінок, в яких йдеться про Хмільник. 
Читаю на сторінці 36:

« -... 12 августа 1941 года на шоссейной дороге Хмель-
ник-Уланов были расстреляны 400 мирных советских граж-
дан».

Так вперше я натрапив, що в друкованій великим ти-
ражем книжці, виданій в Америці (!), мова йде про те, що я 
багато років намагався знайти тут, у Хмільнику, в місті, де 
була здійснена ця акція. Та на цьому мої «відкриття» тільки 
почалися.

В розділі «Михаил Гиль, бывший узник Хмельникского 
гетто» читаю просте речення: «В июне 1941 я окнчил 5 клас-
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сов средней школы» - в голові спалахнуло - та це ж Мишко 
Гила1. Ми ж з ним навчались в одній школі, в одному класі! 
А коли прочитав далі: «Не зная, что война уже началась, гру-
па ребят моего класса ушла в лес, чтобы отметить начало 
каникул. День был прекрасный, в лесу все зеленело и пахло, 
воздух был чист и приятен, грело солнышко. Сидя у костра, 
мы напевали известную песню “Если завтра война”, не по-
дозревая, что она уже полыхает на всей огромной границе”.

 Це він, Мишко Гила, частенько обіцяв нам (а мені 
особливо), що як ми не облишимо йому дошкуляти, то він 
покличе свого старшого брата Сьому, а вже той... Так, ми 
знали, що у Мишка є старший брат і що його ось-ось мають 
взяти до війська. Правда, мені якось не довелось його бачи-
ти. Та ось тепер я читаю його. Дуже незвичний, незрозумі-
лий і, водночас, інтригуюче-загадковий стан я відчував, коли 
читав Самуіла Гіля, а особливо розділ, в якому йде мова про 
Хмільник і ті дні.

 Ось читаю про злодіяння нацистів у Хмільнику в січ-
ні 1942 року. Автор називає місця подій, прізвища, описує 
“технологію” погрому і все інше з ним пов’язане. Я читаю 
все це і наче вдруге бачу сам те, чому був свідком, про що 
чув.

Як тільки дещо вщухла напруга перших днів окупації, 
мама загадала, щоб я пішов до тьоті Броні в село і приніс 
речі, які занесено на схов ще до того, як німці захопили міс-
то. Пішли ми вдвох з сусідом Дмитром Пугачем. Батько мого 
друзяки Володі вирішив скористатись нагодою і теж заніс 
свій тлумак у село.

Якогось липневого дня ми з дядьком Дмитром верта-
лись з речами через Вербівку. Невеличке подільське село на 
південний захід від Хмільника, кілька кручених вуличок,  на

1Таке у нього прізвисько. Взагалі-то, кожен мав прізвисько. Моє було Колчак.

пагорбку гарнесенька дерев’яна церківка кольору весняного 
неба, а навпроти - довгий одноповерховий будинок школи.

От, хіба і все. Тихе, спокійне і трохи дрімотне село.
Пройшли шляхом край села і вже минули пагорб,  за 

яким заховались і хати, і верби, і кручені вулички. Раптом 
сильний удар-поштовх звалив мене з ніг, поруч впав дядько 
Дмитро. Намагаючись щось збагнути, я спробував спертись 
на руки, але важка рука дядька тут же притиснула мене до 
землі. Не мозком, а клітинами тіла я відчував, що не мож-
на ні скрикнути, ні про щось запитати. Кинувши очима на 
дядька, я перевів погляд туди, на дорогу, куди дивився він. 
Крізьсплетіння гілок з листям побачив, що серединою до-
роги сунуть кілька возів, запряжених людьми. На кожному 
возі німець-погонич раз-у-раз періщив батогом якогось з 
«коней»...

«Коні» ті були запряжені теж “по-справжньому” цугом. 
Ті ж шлеї, перетягнуті попід пахвами і виведені далі на по-
сторонки, а ті накинуті петлею «на захват» до барок. Посе-
редині, між дугами, було, як і належить, дишло, за яке кожен 
з «коней» тримався правою, чи то лівою рукою, в залежності 
від того по яку руку від нього було дишло. Отож, збруя з та-
ким запрягом не давала «коням» ступити ні півкроку вліво 
чи вправо, ні відстати на ступінь назад, чи податись хоч на 
півкорпуса вперед. Лише по звислій шлеї можна було помі-
тити, котрий «кінь» послабив зусилля, а котрий з напругою 
тягне воза. Ось і хльоскав німець того, в кого обвисла шлея.

За якусь хвилину-другу череда цих возів минула нас. 
Дядько не поспішав вставати: він тільки повернувся на бік, 
підпер голову рукою, а другою підтримував гілочку з малень-
кими листочками, які відгризав один за одним, машинально 
випихуючи їх з губів. Лише за якийсь час видихнув:

- Да-а. Так вони довго не продержаться....
Тим часом, прийшли «окупаційні будні». Нова влада 
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забирала до своїх рук всі сторони, всі форми, через які про-
являлось існування завойованої «нижчої раси».

Секретар партійної організації місцевої електростанції 
Тарнавський Юхим став начальником поліції, завідуючий 
райвідділом наросвіти Куприєвич Гордій - міським головою, 
начальник слідчого відділу міліції Хмільника Сушко Євген 
- поліцаєм, комсорг Качанівської середньої школи Колодій 
Юрко - редактором газети, в статтях якої закликав свідомих 
громадян ловити активістів, євреїв і передавати їх поліції. Не 
всі, не всі, але й немало колишніх працівників радянського 
апарату, партійні функціонери, просто службовці, та й не-
давні командири Червоної Армії, вчителі, агрономи, всі ці 
Мазуруки, Міщуки, Білоуси, Дремлюги, Сулими, Морози. 
Заварницькі, Тараненки, Красильники - пішли на службу до 
окупантів. І служили, та добре служили. Шефом жандарме-
рії був німець пудів на вісім гер Янке. Казали люди, що від 
Янке ще можна було вийти живим, а от від його підлеглого, 
українця Тарнавського, начальника поліції, живим не вихо-
див ніхто.

Хліба залишились незібрані. Були потуги німців вигна-
ти людей в поле: жати, в`язати, скиртувати, молотити - та з 
того не стало їм ніякого зиску. Вигнали і мою маму на лан 
Вугринівського колгоспу. Розказувала потім, що вона із таки-
ми ж женцями нав`язували по шістдесят снопів. Та за ніч ті 
стіжки та полукіпки хтось розкрадав... Німці ж були не голо-
дні, то й шукали не зовсім ретельно.

Буряки, соняшники пропали “на пні”. Нова влада по-
чала встановлювати нові податки.

Як підійшло до морозів, то німці накинули на кожен 
двір рознарядку - дві пари битих валянків, кожні п’ять дворів 
- четверо ватяних штанів, кожні десять дворів - один бараня-
чий кожух. А вже скільки яєць, качок, телят, поросят, то вже 
й не пам`ятаю.

Щоб не потрапити у ці “прості” розрахунки, моя мама 
згодилася шити ті ватяні штани, ті баранячі кожухи. Знову 
виручила стара, але надійна швейна машина “Каizer”. Цілий 
день, цілу ніч (і багато їх підряд) мама краяла, фастригува-
ла і строчила, строчила, строчила... Пальці її заклякли, ноги 
сіпались від багатогодинного натискання машинної педалі, 
тьмяне світло каганця позбавляло зору. А мама ще й хвали-
лася, що так вийшло з нею вдало: а то де ж їй було взяти 
тих телят, свиней, гусей, яєць, кожухів і штанів. Казала, що 
спасла й себе й мене.

Не спасли німців ні ватяні штани, ні курячі яйця. Під 
Новий рік, в грудневі морози, рознеслась чутка: німців по-
били під Москвою!

Серед нас, підлітків, поселилась радість: наші “дали” 
німцям...!

На окупованій території Радянського Союзу  прокоти-
лись нищівні хвилі терору проти цивільного люду: насампе-
ред, тієї частини, яку складали євреї.

9 січня 1942 року, о 4-й годині ранку, містечко з усіма 
його околицями прокинулось від пострілів гвинтівок, стре-
котів автоматів, зойків, вересків людей і тварин, криків ні-
мецьких жандармів, несамовитої лайки українських поліца-
їв. Євреїв гнали до ями.

З Верхньої Нижньої Вугринівки, з Мазурівки та Січ-
карівки, з Озерянки і Слободи йшли жінки з дітьми, дідусі 
з онуками, батьки зі своїми родинами, вже сформовані ка-
тами в колони. Було сніжно, дуже холодно і морозно. Над 
головами колон стояла густа пара. “Християни” гнали іудеїв 
до ями. Ті, що стояли обабіч, заклякли. З-поміж клубів пари 
раз за разом, то тут, то там вирізнялись знайомі обличчя - он 
Юлік Гомберг, он Геник Мендлер... Найближче був до мене 
Сеня Шехтман, який тримався бабусиної руки трохи вище її 
лігтя, чи то вона його так притримувала.
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Все ж з колонізованого натовпу почулося декілька ви-
гуків: «...дивіться, дивіться, прийде час і вас також повезуть 
цією дорогою”. 

Якась “сила” видихнула мені: «Досить. Все. Більше не 
витримаєш». Несвідомо покірний тій самій “силі” я висмик-
нувся з гущини натовпу і побіг додому, вщент спустошений 
побаченим...

Пройшов декілька десятків кроків і почув особливо до-
бірне матюкання здоровила-поліцая, який витягував з вузь-
ких дверей ганку бабусю Тую.

Супротиву ніякого чинити вона не могла. Старенька, і 
давно розбита паралічем, вона довго намірювалась, раніш, 
ніж наважитись ворухнути ногою і переставити її далі на 
одну-дві п`яді. Руки і голова в неї трусились. Жила вона за 
кілька дворів від нашої хати, на протилежній стороні вули-
ці. Родину Брайчевських я знав добре. Було їх багато, та за 
садком і городиною ніхто особливо не доглядав. Так росте 
щось, то хай собі росте. В дворі, за хатою, було соток зо три 
запущеного, але дуже родючого малинника. Ось та малина 
дуже вже мене спокушала... Я налагодив приязні стосунки з 
їхньою внучкою Хасею. То хлопчакам накажу голосно, щоб 
не зачіпали її, то м`ячика подам, що вилетів з-за огорожі, то 
цурпалкою намалюю “класа”. Врешті-решт, якось так скла-
далось, що закінчували ми гру в тій же малині.

Привчивши дорослих до того, що вряди-годи опинявся 
в малині з Хасею, я поступово і привчив їх до того, що почав 
ходити туди сам, особливо, коли вдома залишалась одна ба 
буся Туя. Не забуваючи привітатись, я прямував до малин-
ника, а бабусі Туї тільки залишалось супроводжувати мене 
поглядом. Спасибі їй, бо погляд то був підбадьорюючий, а 
не осудливий.

Отож, бридка лайка здоровила приголомшила мене, і я 
раптом почав бачити. На білому снігу, який чистою скатерти-

ною прибрав вулицю та дворища, чорніли поодиноко, а то й 
купками, безладно кинуті то там, то тут жіноча хустка, чоло-
вічий лапсердак, перекидані галоші, якийсь розпатрошений 
клунок і ще, і ще. Люта зима, а в хаті чомусь відкриті настіж 
двері, розбита віконна рама...

Поліцай, щоб не завдавати собі клопоту, спроваджую-
чи скалічену бабусю Тую до ями, притулив гвинтівку дулом 
до ії грудей. Постріл, сухий і короткий, убив стару жінку.

Раптово відчувши слабість всього тіла, я поплентався 
додому. В кімнаті, повернувшись лицем до малесенького об-
разка, напівголосно молилась мама. Відчувши себе млосно, 
я завернув у сіни. До горла підступила нуда, і тут же поча-
лась блювота. А ще через кілька годин охопило жаром...

Потім вже нічого не пам’ятав.
Хвороба була тяжкою і довгою. До пам`яті почав при-

ходити, як вже сніг почав танути. Які події пройшлись за цей 
час по хатах і вулицях міста - не цікавило. Та від чуток, роз-
мов, переказів - не відгородишся. Казали люди, що того дня 
під лісом біля Вербівки було поховано в глибокому яру біля 
7 тисяч євреїв1. 

З почутих розмов виходило, що лютували вбивці до 
нестями. Раз у раз чулися прізвища катів, яких всі знали в 
обличчя, або чули про них, як і чулися знайомі прізвища му-
чеників і катів. Поліцай Білоус хворих, паралізованих, не-
мічних різав ножем, а маленьким дітям розбивав голови об 
одвірки. Поліцай Дремлюга відрубав голову равіну Меіру 
Шапіро. Поліцай Новак, як тільки міг, то попереджав єврей-
ські оселі про наступну акцію гестапівців: декілька родин 
переховував, у себе вдома в час тих гиблих морозів взимку 
41-го. Не вижив. В червні 42-го його з сім’єю карателі поста-
вили до чергової колони євреїв і разом з усіма кинули до ями 
під Старою Гугою.

1За офіційними відомостями 6800 людей.
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Вже пізніше, по вигнанню німців, розкрились імена 
Ілька Федоріва, Никифора і Люби Парасюків, Серафими і 
Романа Матяшів - селян приміських селищ, які теж перехо-
вували євреїв з великим ризиком для життя не тільки свого, 
а й всіх своїх рідних.

Випускниця середньої школи, донька колісника - ро-
бітника артілі, Катя Красильник, вже через тиждень по всту-
пу німців стала перекладачкою в жандармерії, видавала фа-
шистам своїх однокласників-євреїв, комсомольців. Марія 
Дубельт, колгоспниця з приміського села Лозови, німкеня 
(вийшла заміж за військовополоненого в час першої світової 
війни), перекладачка в місцевому гестапо, в час другої сві-
тової врятувала багато людей, завчасно попередивши їх про 
очікувану небезпеку. В сім`ї Ружицьких (наших сусідів) троє 
(!) синів служили в Червоній Армії, загинули в боях проти 
окупантів, а четвертий син, молодший, запопадливо служив 
німцям.

А як по-різному склались долі вже після війни! Вже 
згадувалось тут про хмільничанина Тарнавського - ката, 
який служив начальником поліції. Після війни прислав по-
силки з Австралії своїм родичам.

Ворох Семен - тяжко поранений в бою під Проскурі-
вом, взятий в полон і вимучений німцями в концтаборах, 
звільнений американськими військами - з прибуттям додому 
висланий в Сибір на десять років за вироком народного суду.

А скільки років тяжіло над людьми тавро “був на оку-
пованій території”... Скільки ті люди - діти, бабусі пережи-
ли лиха, поневірянь, голоду, фізичних страждань, пострілів 
і розстрілів!

На свої очі сам бачив, як солдат-фронтовик, який три 
роки пройшов пеклом війни, забіг до хати, впав на коліна і 
молив в дітей своїх прощення, що не зумів оборонити їх.

А ще ж було після 9 січня і 12 липня 42-го, 14 листо-

пада 43-го, і 4 січня 44-го. Всього ж було покладено до ями 
одинадцять тисяч сімсот п’ятдесят людей. Останніх сто 
двадцять євреїв зібрали в колишній єврейській школі (там 
розміщувалась жандармерія), і вивезли на ростріл у лісок по  
Вінницкій трасі.

До пам`яті я прийшов неділі через дві. Був ще досить 
кволий, немічний, мало говрив; перестало тягнути на вули-
цю. Та вже в перші весняні дні до мене почало швидко по-
вертатись здоро`я; правда, хвороба таки залишила по собі 
слід, який я помітив пізніше, вже будучи не підлітком, а юна-
ком: кудись поділось бажання верховодити, бути «першим», 
«ватажком», або як тепер кажуть «лідером». Я став уникати 
тих дитячих конфліктів, якими так густо були пересипані мої 
дні: десь поділась агресивність, забійкуватість. Тим часом, 
може це мені тільки здається, що всі ці «переломи» сталися 
внаслідок моєї хвороби. Може, наступив «перехідний» вік?...

Березень 2001 року - весна, багато світла, природа про-
буджується і тягнеться до життя, а в моїй душі холод, темря-
ва: йдуть з життя дорогі і близькі для мене люди...

Не стало Леся. 20 березня у віці 73-х літ помер мій друг 
з раннього дитинства Олексій Головін. Я вдячний долі, що 
зустрів таку людину. У наших стосунках «фізично», так би 
мовити, я був «першим», та мій товариш був значно «ви-
щий» від мене духовно, шо на всіх етапах життя позначалось 
на мені тільки позитивно.

Через кілька днів вдарило по мені важке горе, зайшло 
«сонечко», померла Таня. Трохи не дотягнули ми до нашого 
50-річчя. 

Померла красива людина, вірна дружина і мудра жінка, 
талановита і надзвичайно працьовита учителька: незамінна 
господарка дому, турботлива мама, віддана бабуся - люди-
на, яка мала хист і вміла дати лад чоловікові, дочці, онуці, 
сестрі, братові. Знала як повестися в товаристві: понад усе і 
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всіх шаноблива до своїх батьків, свого роду, з високими гро-
мадськими почуттями до своєї країни та її народу.

Тепер вже, згадуючи Танечку, прийшло в голову вичи-
тане десь: є люди, які наче той паротяг, що при одній вазі з 
вагоном може тягнути за собою цілу низку їх - ешелон до-
вжиною в кілометр. Трохи згрубіле порівняння, та не можу 
зневажити ним...

За добу до фатальної години Танечка майже зовсім не 
говорила, перебуваючи у якомусь напівсні і вже не реагуючи 
ні стогоном, ні рухами на так дошкуляючий її біль. Я теж 
мовчав, сидячи біля неї в ногах і плекаючи надію, що все 
обійдеться. Раптом промовила чітким хоч і не сильним голо-
сом: “Борис, я вмираю. Потисни мені руку”. І впала в забут-
тя. Зранку, наступного дня, коли Олена, що була біля мами, 
вийшла тільки-но з кімнати, причинивши за собою двері, я 
почув коротке, схлипуюче дихання. Тут же покликав Олену. 
Обоє, схилившись над ліжком, відчули, що дихання затихло 
- життя припинилось. Вічний сон... З віконця настільного ка-
лендарика виглядало 25 березня. Стрілки годинника своїми 
вістрями встромились: одна - менша і некваплива - в цифру 
9, друга - більша та спритніша - в позначку 45.

Тяжко. Дуже тяжко. Ні в кого і ніколи не знайдеться 
слів виказати того, що сталось в душах наших...

За якусь хвилинку надбігла внучка, трохи пізніше при-
йшла з утренньої Катерина. Дали знати лікарю. Олена все 
робила чітко і розмірено: кинулась до шафи, де на поличках 
в усталеному порядку була розкладена чиста білизна. А там-
записка: «Поховайте мене так, щоб було місце біля мене і 
Борису. Одягніть в костюм і вишиту блакитну блузку, що в 
кульку. Все це зробіть тихенько, без сліз і крику. Всі гарно 
одягніться. Відносно поминок, то зробіть скромний обід, а 
не “свадьбу”. Простіть і прощайте. Всім дуже вдячна за вашу 
увагу і турботу».

Знала, дорога наша, куди кинуться “всі” вже в першу 
годину після «того»... Не дала тільки знати нам, коли ж це 
вона написала? Ще і ще раз мила Танечка проявилась в своїй 
розсудливості, поміркованості і виваженості. Письмо рядків, 
як завжди, чітке, розбірливе. Послідовність викладу збере-
жена від першого до останнього слова. Зрозуміло, що було 
то написано задовго до критичного стану, стану знесилен-
ня. Виходить, знала, коли написати, знала багато більше за 
“всіх” наших домашніх і, навіть, лікарів...

А далі все було за звичаями. Відслужено “за упокій”. 
Поховали на Берковецькому кладовищі біля мами – Варва-
ри Хомівни. Через 26 років біля мами її наймолодша дитина, 
якій виповнилось 76 років. Потім були поминки, 9 днів, 40 
днів.

Моя Танечка кохалась в квітах, правда, не тих екзо-
тичних, які ростугь десь там, у якихось заморських краях, 
а найзвичайних, наших: чорнобривцях, мальвах, любистку... 
Завжди збирала насіння, сортувала їх у вузлики, готувала до 
весни. Та на цей раз не довелось їй висаджувати ті квіти. По-
садила їх Катя, її сестра, а квіти не проросли (!), насіння не 
зійшло...

Знову ж таки “явище” на сороковини:  Олена разом із 
своєю донечкою накривали стіл. Розкладали тарілки, ножі, 
виделки, ложки; ставили чарки, фужери, склянки. Підготу-
вавши все до ладу на столі, в кімнаті, стали в кухні готувати 
начиння. Раптом почули дзеньк розбитого скла: наче щось 
упало на підлогу, або ж вдарило чимось по скляному посу-
ду в тій кімнаті, де за якихось чверть години “вбирали” стіл. 
Заглянули в кімнату, пройнявшись думкою: “А що це воно 
таке?”. Тут же й примітили: на столі одна із високих скля-
нок (для прохолодних напоїв) розкололась і верхня третина 
лежала долі, поруч із своєю нижньою частиною. Стривожи-
лись, гадаючи, що то подано якийсь знак... Олена так і казала 
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потім: “Це не що інше, як наказ мені від мами, що я щось не 
так роблю, як би вона хотіла...”. 

Все, що сталося весною 2001 року, я вирішив записати 
в «Листах до себе», не відкладаючи “на потім”. Адже, щоб 
записати події, які сталися в моєму житті за 11 років (1930-
1941), знадобилось приблизно стільки ж років.

Майбутній читач сам побачить, як то воно складеться. 
А поки що, то мені вже пішло на восьмий десяток... і я по-
вертаюсь до тих днів, коли мені минуло одинадцять. Повер-
таюсь до тих подій, які відбувались зі мною 60 літ тому.

Отже, зима перевалила з сорок першого на сорок дру-
гий рік. Сувора зима. Скажена лють охопила світ: людей, 
природу...

Слідом за моїм одужанням якась хвороба захопила мою 
маму. Довелося мені більше сидіти дома, хоча, вряди-годи, 
я виривався і, обов`язково встрявав у якусь халепу. Якогось 
погожого дня домовились ми (я, Володя Пугач і Володя Сні-
сарчук) навідатись у колишні військові казарми. Заглянули 
в одну, поблукали по другій, забігли в приміщення полкової 
санчастини: побитий лабораторний посуд, розчахнуті двері, 
на поличках пляшечок, баночок, скляних трубок по чудер-
нацькому зігнутих. Стійкий запах розчинників, сумішей. 
Хрускаючи черевиками по цьому безладдю, попрямували до 
підсобок. Тут поталанило. В невеликих комірчинах знайшло-
ся щось для нас. В одній надибали резинову автомобільну 
камеру, в другій - дві пари лиж. Для хлоп`яків того часу то 
було неабияке придбання. Володя Чорний (таке прізвисько 
мав Пугач) накинув камеру собі на шию, даючи цим знати, 
кому вона належить. Я і Володя “рижий” (таке прізвисько 
мав Січкарук) закинули на плече по парі лиж і, бадьоро роз-
махуючи руками, почимчикували додому. Та зразу ж і спіт-
кнулись. Тільки-но вийшли за ріг казарми, так і остовпіли: за 
п`ятдесят-сімдесят кроків прямо перед нами на широченно-

му напівкруглому балконі будинку штабу колишньої військо-
вої частини розсілося в кріслах декілька німецьких офіцерів. 
Вже добре пригрівало сонечко, тепло, ось і вийшли німецькі 
офіцери помружитись та подиміти сигаретами після ситного 
обіду.

Внизу, під балконом, стояв мотоцикл з коляскою, по-
руч нікого не було. Нам би не треба зупинятись, збочувати 
напрям ходи; нам треба було йти повз той «штаб»: дивись – і 
пронесло би... Та це я потім став таким поміркованим. А тоді 
відбувалося ось що...

Німці звернули на нас увагу: можна було якось розва-
житись. Почали голосно щось белькотіти, показуючи на нас. 
Один з них, сміючись, перегнувся через бильця поручнів і 
заволав, одноразово жестами рук показуючи нам підійти 
ближче. Вигукував він своєю мовою, та ми вже встигли за 
цих півроку чи трохи більше набратися німецької лексики. В 
перекладі це звучало приблизно так: “О-о! Партизан! Та як 
багато їх! А йдіть-но сюди, ближче”. Німець потроху входив 
в роль. З його компанії хтось заохочуюче кинув: “Віллі, а ну 
займись цими грізними диверсантами”.

Далі трапилось те, чого німецькі офіцери спочатку не 
зрозуміли. Переконаний і сьогодні, що ми теж мало що тоді 
розуміли. Не домовляючись, не виказуючи і не погоджуючи 
ні в який спосіб своїх намірів, ми, наче по-команді, скинули 
одноразово свої “трофеї” і... рвонули. Рвонули не просто як-
небудь, куди-небудь, а до полігону, що був за якусь сотню 
кроків через дорогу, яка, власне, і розмежовувала містечко 
від тренувального поля. А там ми досконало знали всі ті 
траншеї, окопи, бліндажі, закручені і переплетені ходи, спо-
лучення, цегляні стіни, кам`яні кучугури, безладно накида-
ні колоди, вузенькі і довгі кладочки через рівчаки та прірви, 
хрестовини з низками колючого дроту. Всі ці витвори були 
нами свого часу обнишпорені в пошуках відстрелених гільз, 
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учбових гранат, жовтаво-блискучих куль з важкою начинкою 
свинцю. В час передислокації військових частин, коли по-
лігон залишався без нагляду, без господаря, ми полювали за 
дровами, без яких у нас завжди була велика скрута. То якийсь 
брус виважеш з перекриття бліндажу, то щось виймеш з укрі-
плення стінки траншеї, то березовий стояк вирвеш з опори 
місточка. Так що всі ходи-виходи полігону ми знали напо-
мацки.

Німець Віллі тим часом, рятуючи свій ґонор перед бо-
йовими друзями, не знайшов нічого кращого, як заверещати: 
“Хальт! Хальт!” та угледівши востаннє наші зіщулені вуха і 
витерті на соромних місцях штанці, почав дзюрчати в свис-
ток. З під`їзду вибіг солдат з автоматом на грудях і, задерши 
голову до балкону, ніяк не міг второпати, чого хоче гер офіцір.

Той зарепетував: “Зо айн міст. Нахт фольген!» “чорти 
тебе б побрали! Догнати, швидко!”. Солдат з розгону осід-
лав мотоцикла, кілька разів штовхнув ногою педаль старте-
ра: мотоцикл (як завжди в таких випадках) з першого разу 
не хотів заводитись. Нарешті заревів від повної ручки газу, 
взяв старт з піднятим переднім колесом, крутим віражем ви-
летів на дорогу. Та тут виявилась перевага кістлявих дитячих 
ніг над металево-резиновими колесами потужного Даймлер-
Бенца.

Перетнувши дорогу, мотоцикліст різко загальмував: хіба 
можна на цій ревучо-димлячій машині петляти незчисленни-
ми ходами-кротами, долати нагромадження колючого дроту, 
бетонних палів, дерев`яних брусів і всього іншого непотрі-
бу?.. Нам слід було просто залягти за якимось причілком, в 
якійсь щілині, та й перечекати халепу. Так ні. Гнані страхом 
працюють ногами, а не головою. Ось ми й вискакували, наче 
ховрахи: то зліва від німця, то справа, а то й попереду нього. 
Ганятись «мисливцю» за нами на мотоциклі - той втямив, що 
то дурне діло. Зліз зі свого, тепер не потрібного «коня», зняв 

з грудей «шмайсер» і став чекати: хто з нас раніше зробить 
дурницю, тобто, вискочить на бруствер окопу, кинеться до 
наступної траншеї, або, заплутавшись в нетрях переходів, ви-
зирне з укриття, щоб зорієнтуватись в диспозиції. Чекати до-
велось недовго: автоматна черга пройшлась по “Рижому”, та 
вже після того, як його голова майнула в створі прицілу, кіль-
кома одинокими автомат вилаявся по “чорному” теж запізно. 
Сьогодні “вермахту” не везло. По-перше, не вистачало часу, 
щоб прицілитись; по-друге, той, по кому стріляли, вже біль-
ше не ризикував по дурному замаячити перед дулом автома-
та; по-третє, з кожною секундою ми, все ж таки, віддалялись 
від “мисливця”. Ще не відчувши посвисту куль, я набрався 
духу і вирішив махнути під захист якоїсь цегляної споруди, 
яка чимось нагадувала хату без даху, а дверні та віконні отво-
ри тільки позначали, що там могли бути двері та вікна: то був 
навчальний об`єкт для тренування операції штурму.

Набравши повітря в груди, наче збираючись пірнути на 
глибину, я рвучко підняв своє тіло угору і стрімголов кинувся 
до вікна. Одним разом перемахнув підвіконня і, вже пада-
ючи, почув автоматну чергу. На протилежній стіні побачив, 
як видзьобується на цеглі орнамент від невидимих мені куль 
автоматної черги. Не влучив, не встиг...

Якесь внутрішнє відчуття підказало, що “об`єкт” ско-
ріше пастка для мене, ніж сховище. Наступної миті я переко- 
тився до «дверей» протилежної стінки будинку і дременув 
спасенними траншеями...

Вже в сутінках, я обережно зайшов у двір, а там і в 
хату. З голови не виходило: де Рижий? де Чорний? Тільки на 
другий день мені стало відомо, що Володя Пугач ховався у 
нужнику, що стояв у кутку садка. Нужник той, зроблений із 
соняшникового бадилля, дозволяв крізь щілини обсервувати 
все, що робиться з усіх чотирьох сторін.

За якийсь час, коли свої ще порались у дворі садиби, 
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Володя сміливо вийшов з тієї “схованки” і, щоб ні в кого не 
виникло ніякого сумніву в правдивості його вчинку, дуже ре-
льєфно, вже на ходу, заправляв сорочку і підперізував штани.

Володя Снісарчук1 забіг у двір своєї дядини, але в хату 
не зайшов, а крутився на обійсті, теж з розрахунку: якщо 
хтось побачить зі своїх, то можна буде сказати: “Та я вже 
давно тут».

Всі троє ми не так боялись тієї халепи, в якій ненаро-
ком опинились, як того, що вчинять наші батьки, коли взна-
ють за «прогулянку» своїх дітей.

Як би там не було, абвер потерпів явну поразку у цій 
сутичці.

В тій місцевості, де ми жили, завжди було скрутно з па-
ливом. Про організоване постачання ніхто не знав і в мирні 
часи. До лісу було далекувато, та й небезпечно. Обходились 
хто як. А вже в роки світового лихоліття, то люди страждали 
від голоду і холоду більше, ніж від тієї стрілянини в небі, 
морі і на суші.

Думки про те, щоб десь дістатись чи якогось хмизу, чи 
трісок, словом, чогось такого, щоб горіло і дало хоч трішечки 
тепла, привели мене знову до тих обдертих казарм, де нам 
нещодавно так не склалось з трофеями.

Я знав точно, що на цей час у військовому містечку ні-
кого не було. Знав я також, що є заборона місцевої влади – не 
заходити на територію містечка. Та нужда завжди сильніша 
за категоричні заборони.

Ходив я довго, сновигаючи між казармами, конюшня-
ми, гаражами. Все, що можна було відірвати, обдерти, ви-
колупати, зняти – було відірване, обдерте, виколупане, зняте. 
Та це тільки на перший погляд, а як придивитись, то  можна

 1Після закінчення школи в 50-ті роки закінчив інститут харчової промисловості. Працював 
в Одесі за Фахом на різних посадах, остання  - начальник управління харчової промисло-
вості м.Одеси. Помер у 1986 році.

було ще знайти не вирвану латку, вмуровану на чверть у це-
гляну стінку, можна було помітити товсту лігару, на яку на-
стелялась підлога, на горищі можна було знайти довгу бан-
тину, з якої вже скинули черепицю. Та до такої роботи в мене 
не було ні сили, ні потрібного інструменту. Та й ризик був ве-
ликий, а то і смертельний. Так я тинявся, підбираючи де ніж-
ку від стільця, де якусь цурпалку, суху гілку. Весь той скарб 
склав, зв`язав дротом, і вмостив на плече. Вийшов на дорогу 
і вже минув те кладовище зруйнованих будівель, а тут, де не 
візьмись, Митька Саленко1 на велосипеді. То він їздив додо-
му в Гододьки, на обід, і вже повертався до себе на службу 
у поліцію. Настрій у Митьки був добрим. Порівнявшись зі 
мною, якось весело кинув: “Стараєшся, хлопче. Молодець! 
Гарний синок у твоєї мами”. Я йшов, Митька їхав.

- Ану, скільки ти набрав поліняк?
- ... ?
- Не знаєш? Так я зараз допоможу тобі полічити.
Митька одстебнув німецького шомпола2 і почав неква-

пливо ним відраховувати по моїй спині і по всьому, що ззаду.
Я йшов, Митька їхав. Ніякої люті словами своїми він не 

виказував. Так собі, тішився: то цікавився, якою дорогою я 
збираюсь повернути додому, то перепитував, чи я не збився з 
ліку. Після якогось, особливо дошкульного удару шомполом, 
я упав. Митька засміявся. Поліцай не став зупинятись. Чи то 
йому було не по дорозі, чи то він зрівняв кількість ударів з 
кількістю поліняк. Веселий і бадьорий настрій його не змі-
нився. Він ще встиг мені крикнути, натискаючи жвавіше на 
педалі велосипеда: “Ну, будь здоров!”.

До хати я приліз без дров. Мама загоювала мої рани 
гусячим жиром.

1 Митька Саленко знав нас. Мама моя шила йому штани.
2Німецька гвинтівка вичищалась шомполом, зробленим на зразок металевого ланцюжка. 
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Після війни я вчився в одному класі з молодшим бра-
том Митьки - Гришком. Товаришували.

На цей раз я оклигав напрочуд швидко. Вже десь на 
третій день спина не пекла вогнем, а тільки дуже свербіла. 
Намагаючись притамувати ту сверблячку, я роздирав ще не 
загоєні струпи до крові і тоді ставало трохи легше.

Тихого зимового надвечір’я “кумпанія” поліцаїв ви-
валила з хати Дроняка Антіна подихати свіжим повітрям 
після задушливого смороду застілля. Без шапок, з розкуйов-
дженими чубами, червоними пиками, розхристані, добряче 
“завантажені” бурячихою - вони надто голосно говорили, не 
слухаючи один одного. Хтось намагався невправно затягну-
ти “...туман яром-долиною”, інші - обіймались, слинячись в 
поцілунках та все допитуючись прискіпливо: “Ти мене по-
важаєш?”.

Хтось з отих осоловілих помітив далеко на лузі, за річ-
кою, дві постаті: одна більша, друга менша. Власне, постаті 
більше вгадувались, бо їхні контури на площині білого снігу 
розмивались в якісь рухомі химери. Та оскільки ті химери 
рухались до села, підходячи все ближче і ближче до берега 
замерзлої річки, то невдовзі стало зрозумілим, що то два чо-
ловіки несуть з лісу в`язки сухого гілля.

Кращої нагоди “ost policay”, цим східнорасовим 
“mensham” розважитись, похизуватись одному перед другим 
і придумати було важко. Декілька з них метнулось до хати і 
тут же вийшли, тепер вже з рушницями. Заклацали затвори.

Лівий берег, вподовж якого стояли мазурівські хати, 
був високий і крутий. Правий - рівнинний: без деревця, без 
кущика, без виямки. В морозному повітрі з металевим ляс-
котом пролунало кілька пострілів. Постаті зупинились, та 
тільки на якусь хвилину, а потім енергійно рушили уперед, 
мабуть, маючи намір таким чином продемонструвати стріля-
ючим, що прямують вони прямо до цих хат високого берега, 

до села.
Ті, що були на підніжжі з в’язанками хмизу, прирече-

но, крокували назустріч своїй долі. Їхні постаті відбивали на 
снігову ковдру довжелезну чорну тінь, тим створюючи для 
стрільців невиразну мішень: велику, рухливу. Було зрозумі-
ло, що стрільба ведеться по всій окресленій тінню площині. 
Врешті-решт, такий спосіб ведення вогню дав бажаний для 
стрільців результат. Чорна пляма на білому полі сповільни-
ла свої рухи, потім проступила трохи вперед, трохи назад і, 
врешті-решт, поникла.

В гурті поліцаїв почулись схвальні вигуки. Поспльову-
вавши з губів недопалки самокруток, вони чередою посуну-
ли до хати “замочити” вдало розіграну мізансцену.

З дворів садиб, мазурівчани добре бачили те видови-
ще. Вони впізнали, хто то йшов з лісу через широкий луг: 
їхній сусіда і родич Кирило Іващук зі своїм старшим сином 
Романом.

На другий день стало відомо й тим, кому не довелось 
бачити “виставу”, що Кирила поранили тяжко в ногу біля 
самого паху, а Романа минуло і він до самої темноти проле-
жав на батькові, щоб бува дурна куля не влучила того ще раз. 
Поночі втягнув батька до своєї хати (стояла поруч за чотири 
двори від тієї, звідки стріляли поліцаї), розказав скаліченій 
поліомелітом мамі, що сталося; нагрів води і якось помив 
батька, присипав сухим зіллям рану, зав`язав хусткою.

Старого Кирила я бачив голоднючої і холоднючої зими 
47-го року. До цього я не раз бував у хаті мого однокласника 
Колі Іващука, проте дядька Кирила жодного разу не приходи-
лось бачити. Він все десь “промишляв” на юшку та окраєць. 
Цього разу він увійшов в хату дуже кульгаючи (рана чомусь 
не загоювалась), поникав з кутка в куток, щось сказав лежа-
чій у ліжку жінці і, мовчки, не роздягаючись, влігся на печі. 
Весною помер. Мало згадую й Романа, за винятком того, що 
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носив він окуляри. Пам`ятаються і кілька повоєнних літ, коли 
йому вдалося закінчити якісь курси і працювати інспектором 
райфо. Заходив він і до нас, щоб скласти якийсь патент чи 
акт про одноосібницьку діяльність моєї мами, яка все про-
довжувала збагачуватись завдяки нещадній експлуатації без-
утомної швейної машини “Каjzer”. Не раз мама казала мені, 
що Роман Іващук “людяний”, та все ж, беручись за пошиття 
чиєїсь кофти, спідниці - посилала мене на двір стежити, чи 
не йде до нас фінінспектор.

Як розуміти таке поняття, як “війна”. Зі шкільних років 
нам прищеплено, що війни бувають справедливі і несправед-
ливі, визвольні і загарбницькі, континентальні і колоніаль-
ні, феодальні та імперіалістичні, оголошені і неоголошені, 
локальні і світові, вітчизняні і найбільш братовбивчі - гро-
мадянські. Тепер дозволимо собі перейти, так би мовити, 
від загального до конкретного, від великого до малого. До-
пустимо, що поняття “визвольна війна” і “загарбницька ві-
йна” зрозумілі всім, всьому народу. Цікаво, а як розуміє це 
конкретна особа: мати своїх дітей, яких розірвало на шмат-
тя снарядом, що прилетів з тієї “визвольної” сторони? Або 
як розуміють це діти, батьків яких розстріляли, посадили у 
тюрму, концентраційний табір, вислали за межі своєї рідної 
землі за першим заходом “сині”, за другим - “зелені”?

В цьому ряду порівнянь своє місце (для прикладу) за-
ймають стосунки польсько-російські, польсько-українські. 
Скільки невідомо для чого пролитої крові поділило ці два 
слов`янські народи, розселені в безпосередньому сусідстві і, 
вважалось би, назавжди приречені на можливу якнайтісні-
шу співпрацю і співжиття. Чи то якийсь фатум затяжів над 
ними? Людство, взяте в цілому - божественне, а - взяте в 
окремих його частинах є породженням пекла.

Не знаю як де, а на нашому Поділлі найбільш суттєву 
ознаку приходу весни приносить вітер. Найчастіше в кін-

ці березня південно-західний вітер за якихось дві-три доби 
“з`їдає” на полях товсту ковдру вже не білого, а сірого снігу, 
висушує незчисленні калюжі, рівчаки та борозни, видуває 
вологу із стріхи на хатах та клунях.

З-за такого вітру обламується сухе гілля в лісах, гаях і 
дібровах, даючи місце для розвою молодих пагінців.

Саме після такого вітру надумала моя бабуся Агнешка 
назбирати хмизу на Старо-Костянтинівському шляху, обса-
дженого ще в катериненські часи подвійними рядами крис-
латих лип.

Взяла в руки мотузку, вийшла з двору, а далі, зійшовши 
з пагорбка, попрямувала до невеликого мосту, перекинутого 
через річечку, що розрізала дорогу впоперек. Місток, попід 
який неквапно пробиралась вже дещо лінива на ту пору річ-
ка, охоронявся поліцаями. У пішого чи кінного мав перевіря-
тись “ausweys” на право переміщення по мосту. А оскільки 
таких подорожників не було днями, а то і тижнями, то місток 
охоронявся вартою, яка зовсім не виходила з хати, що стояла 
за сотню-півтори кроків від “переправи”.

Бабуся моя добре знала тих охоронців, як і ті її знали, 
бо не раз випрошували у неї чогось “загризти”.

Не встигла старенька, озброєна жмутком мотузки, сту-
пити кілька кроків містком, як із поліцейської садиби ви-
скочило дві здоровенні собаки. Собаки, навчені “псами”, 
не гавкали, а мовчки вчепились іклами в литки та стегна 
“порушниці”. Тільки глухе гарчання чулось з-поміж зойків 
“диверсантки”. Намагання якось відмахнутись були марни-
ми. Збивши запал, наситившись, собаки разом повернули до 
хазяїв, запопадливо крутячи хвостами. Знали: їх чекає вина-
города.

Мучилась бабуся довго. Минула весна, минуло літо, 
осінь. Порване тіло гноїлось, сходило кров`ю. Не допома-
гали ні листочки подорожника, ні капустяний сік, ні настій 
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різнотрав`я. На зиму померла. Поховали ії в Осічку – глухо-
му далекому селі-хуторі.

Попри всі негаразди першої окупаційної зими, при-
рода не змінила свого поступу і ритму - прийшла весна. 
Земля парувала, догори тягнулась кожна травинка-билинка. 
Потягнулись до життя і люди. Почалась звична копошня в 
дворах, городах, садках. Треба було думати, а що ж то до-
ведеться їсти наступної зими. Всі ж закамарки опустіли. 
Німці, майже не порушуючи колгоспного устрою, сповна 
використовували запроваджені ще комнезамами неперевер-
шено висмоктуючі методи обдирання сільського трударя. В 
таких обставинах єдиним порятунком залишався город, отих 
десять-п`ятнадцять соток землі при кожній садибі. Зарябіла 
білими хустинками земля. Біля нашого дому нам припало 
теж з 6-8 соток. Ми ж бо займали тільки половину хати, а 
хазяям другої половини теж припадала половина городу. Але 
моя мама не вийшла тієї весни на город, не позначила білою 
хустинкою свою присутність там. Хворіла, хворіла тяжко.

Помикулявшись туди-сюди, взяв я заступа і почав ко-
пати город. Смужка тієї землі була вузенька і довга. Спершу 
в мене йшла робота безладно, сіпався я то в один куток, то 
в другий - скоро втомився. Почав робити висновки і втямив, 
що біля землі потрібні послідовність і терпіння. Примірявся 
і постановив: відлічу кілька кроків за себе, відріжу лінію і не 
розгинаюсь доти, поки не скопаю відміряне. При такій ор-
ганізації скоро почав бачити свою роботу. За два чи три дні 
скопав ділянку. Спав я добре...

Наша сусідка, тітка Олена, дала мені кілька корзин 
насінної картоплі; друга сусідка, Баранська Люба, всипала 
кварту кукурудзи. Щось вдалось напорпати вдома. Все було 
ретельно перебрано, перевіяно і посаджено. А вже на по-
чатку червня заходився сапати, підгортати, та в цьому про-
явилась моя низька кваліфікація: повирубував чи не всі про-

клюнуті стебельця кукурудзи, а підгортаючи кущ картоплі, 
крутився навколо нього сам наче бичок на прив`язі. Йшла 
стежкою якась жінка і побачила моє крутіння. Підійшла, зі-
тхнула, взяла у мене сапу і, стоячи на місці, підгорнула кіль-
ка кущів картоплі, спритно оббігаючи їх тільки сапою; потім 
ступила ногою вперед - і ще кілька кущів. Науку я засвоїв.

Копали картоплю з мамою. Що запам`яталось тієї пори, 
то це відкриття німцями школи. То зовсім не означає, що ця 
звістка так вже занепокоїла нас. Серйозно її сприйняли, хіба 
що, наші батьки.

Вранці, режимом внутрішнього розпорядку, передба-
чалась загальна молитва. Потім уроки. Історію чомусь не ви-
вчали, географію теж, ні російської мови, ні німецької не ви-
кладали. Добре пам`ятаю уроки Закону Божого. Старенький 
лагідний чоловічок надзвичайно цікаво і проникливо роз-
повідав біблейські історії, вносив у наші душі якусь заспо-
кійливість, умиротворення. Ми не наважувались при ньому 
турсатись, стріляти вишневими кісточками, писати крейдою 
по спинах...

В позаурочний час нас організовували на громадсько-
корисну роботу: збирати по місту побите скло. А було його...!

Я вибився в “передовики”. За школою стояв якийсь хлі-
вець, так я його закидав отим “боєм”, що ступити ногою не 
можна було. Обіцяли ж щось там нагородити. Не нагородили. 
Школу за два тижні закрили. Та на цьому моя шкільна наука, 
організована на східних теренах великого Рейху запопадли-
вим служителем фюрера, верховним гауляйтером України 
Еріком Кохом, не закінчилась. Наступного разу школу від-
крили не у Вугринівці, а в самому Хмільнику. Вражав сам 
будинок школи. Двоповерховий, з білої цегли. Великі вікна. 
Урочистий головний вхід до школи: широкі кам`яні сходи 
вели на простору площадку, а далі починався одноступене-
вий портал. Бокові колони підтримували простору відкриту 
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галерею, а вже нею можна було вийти на рекреаційний зал 
другого поверху А всередині нас чекали просторі класні кім-
нати з гарною ліпниною на високих стелях. Вони розташо-
вувались по зовнішньому периметру залу. Викликали подив 
двері до класів: триметрової висоти, різьблені. Двері були  
такі великі і величні, що люди біля них виглядали маленьки-
ми і якимись незначними. Та найбільше запам’ятався кабі-
нет фізики. До цього я ніколи не чув і не бачив, щоб у школі 
був кабінет фізики. Вже коли я вступив на освітянську ниву, 
то доводилось бути у школах Москви, Риги, Києва, Ленін-
граду. В школах Польщі, Болгарії - такого кабінету фізики, 
який був у колишньому чотирикласному реальному училищі 
повітового містечка Хмільника - бачити не довелось. Про те, 
як він був облаштований робочими місцями, навчальними 
посібниками, розповідь попереду.

Шкільна наука в міській школі №1 мала декілька поміт-
них епізодів, про які хочу повідомити читача. Запам`ятався 
директор школи Куприєвич. До війни працював інспекто-
ром, завідувачем районного відділу народної освіти. Висо-
кий чоловік із стрункою поставою, охайно вдягнений, був, 
як кажуть, гарний з себе. Викладав математику. Звісно, що 
я не пам’ятаю того, що він розказував, але до цього часу 
пам’ятаю, що в класі була гнітюча тиша і якась нерухомість 
- ми були, наче закляклі, і не чули його голосу; присутність 
цього вчителя на уроці нас просто «заморожувала».

Приходячи до пам’яті після уроку математики, ми гаса-
ли по шкільному дворі, грали в квача, перекидались, штовха-
лись, тобто, “дуріли”. Саме цим словом позначали виховате-
лі наш стан перебування «на повітрі». Зненацька, як завжди, 
лунав розкотистий дзвоник, і ми суцільним гуртом кидались 
до вхідних дверей, а там по сходах на другий поверх – роз-
ходились по класах.

Сходи були суцільно-металеві, двомаршеві. Гарно 

орнаментовані поручні, художнє литво візерунків самих ме-
талевих пластин сходинок - разом приймало на себе кілька 
десятків дитячих ніг і рук.

Ми швидко вловили – якщо ступати ногами в ритмі, 
одноразово, то металеві сходи відповідають потужним гро-
мом. Ми були в захваті від такого “гуркоту”: ще і ще погилю-
вали його нашою ходою “в ногу“, “в ногу“...

На верхній площадці стояв директор школи. Захоплені 
своєю витівкою, ми всю увагу звертали на те як би встигнути 
поставити свою ступню разом із ступнето сусіда.

Від цього споглядання відволікло нас тільки те що Во-
лодя Пугач раптом “запоров” носом, ледь ступивши на пло-
щадку. Директор школи влілив йому такого запотиличника, 
що Володя не встиг і рук викинути вперед, а тому проповз 
носом через поріг дверей і ще кроків два далі. Так “заюшено-
го” ми з Володею Січкаруком як сусіди, завели додому перед 
ясні очі батька і матері. Батько запитав: «Чому саме мого?» 
Ми пояснили, що його син був найближче, а тому директору 
було найзручніше...

Колоритною фігурою був учитель ботаніки Речпер. 
Запам`ятались не уроки ботаніки, а кипуча діяльність його 
як організатора-гуртківця. Як вже йому вдавалося робити з 
нас шибайголовів, найактивніших учасників шкільного хору 
пояснити не можу. Та було те, що було: дівчаток і нас півтора-
два десятки хлопчаків, ретельно виводили чи не кожного дня 
шсля уроків мелодії народних пісень.

Розбивши нас на декілька голосів, Речпер терпляче 
вбивав нам у голову (і у вуха) різного роду премудрості: ме-
лодична лінія, кульмінація, діапазон, секвенція, каденція,  
період, і ще, і ще щось.

 Нам подобалось1.

1Після війни я відвідува ту ж саму школу. Хором керував вчитель ботаніки Речпер. Хористи 
були того ж складу.
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До речі, заняття хору відбувалися в кабінеті фізики. 
Акустика в цьому залі була бездоганна. Може, тому сприя-
ло те, що у всі чотири стіни, від підлоги до стелі, були вбу-
довані дубові шафи, в яких містилися навчальні посібники 
з природничих наук шкільного курсу. Приміщення те так і 
називалось свого часу «кабінет природничих наук». То вже 
після революційних перетворень залишився від того тільки 
кабінет фізики.

В цій же школі довелось мені бути активним учас-
ником почесної зустрічі високого нацистського бонзи - ге-
бітскомісара - територіального володаря Вінниччини. Для 
більш-менш зрозумілого уявлення про окупаційні чиноутво-
рення і місця їхніх посідань, спробую це пояснити так, як це 
сприймалось в ті часи.

Фашистський “новий порядок” по всій Україні вста-
новлював рейхсфюрер Ерік Кох. Місцем перебування сво-
єї квартири він обрав провінційне місто на Волині – Рівне. 
Чому не Київ? Хто його знає, чим керувались великі і малі 
фюрери, коли визначали, де їм спати і звідки керувати. Отож, 
і їх підопічні - керівники обласних утворень,  чомусь посе-
лялись в маловідомих районних містечках, а то і взагалі, в 
поселеннях районного підпорядкування. Ось і гебітскомісар 
Валькомір надумав розташуватись не у Вінниці, а в одному 
з райцентрів - Хмільнику. Тоді ми ще не знали, що в кількох 
десятках кілометрів від нас, під Вінницею, закінчувалось бу-
дівництво польової Ставки Гітлера на Східному фронті.

 Всім відомо, що для зустртчі хоч малих, хоч великих 
начальників потрібна масовість, потрібен “народ”. До того 
ж, той “народ” не повинен бути похмурим, мовчазним, ма-
лорухомим та ще й мати щось там собі на умі... як найкраше 
для такого випадку підходять діти, підлітки - бадьорі, жваві, 
балакучі та безпосередні.

Наказано нам зібратись вранці на шкільному дворі, 

одягти білі сорочки, темні штанці, на ноги - хто що мав. а то 
й босоніж. Під супроводом своїх наставників, з крокуючим 
попереду директором школи, рушили ми через усе містечко, 
повз стрільбище і колишні військові казарми на дорогу, що 
виходила з соснового лісу. Місце для такої зустрічі, видно, 
вибирав не дурний чоловік. Справа в тому, що дорога Ві-
нниця-Хмільник, виходячи з лісу, прямувала по самому низу 
досить глибокого яру. На верхніх гребенях пологих схилів 
розташувались з однієї сторони - “народ”, тобто кілька со-
тень школярів, з протилежної - теж досить численна ланка 
почесної охорони з німецьких солдатів місцевого гарнізону.

З однієї сторони “народ» був “озброєний” букетами 
квітів, яких заздалегідь привезли цілу фуру, з другої - почес-
на варта, як і годиться, тримала в руках такі необхідні в поді-
бних випадках - чорноблискучі автомати.

Була і третя сторона: служиві місцевої поліції, гестапо, 
жандармерії, осткомендатури, фельдкомендатури; по всьому 
було видно, не займали чільного місця в побудованій еспла-
наді, а розійшлися ген по межі всього узлісся. Мабуть, для 
того, щоб хтось ненароком, вийшовши з лісу, не зіпсував так 
ретельно продуманого церемоніалу зустрічі. Досконалість 
побудови експозиції проявилась і в тому, що “хазяї” зустрі-
чі, знаходячись разом, перебували одноразово на доцільній 
відстані одні від других, не гублячи водночас жодної фігури 
на протилежній стороні, по-перше; “гості”, їдучи дорогою, 
були на поштивій відстані від “хазяїв” і, разом з тим, мали 
відчувати їх близькість, невимушеність, по-друге: всі інші 
дійові особи, знаходячись, начебто, поза межами безпосе-
реднього дійства, забезпечували багаторольову ходу всього 
сюжету вистави.

Нам було суворо наказано не кидати квітів до ніг (ко-
ліс) гостей, а тільки потріпувати букетами над головою.

 Хористи йшли на зустріч не в загальній колоні, а наче 
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окремим підрозділом. Вдягнені ми були так, як і всі, лише 
блакигна хустина на дівчатках, а жовта на хлопчиках відріз-
няла нас від всього “народу». Хустина зав’язувалась навколо 
шиї, а кінці її пришпилювались до лівої частини грудей - «до 
серця”. Коли “народ” вишикувався в одну шеренгу з квіта-
ми в руках на всю довжину гребеня схилу, то нас поставили 
в каре” щільною групою, і квітів нам не дали. Була ще від-
мінність між мною і всіма іншими “співаками”. Хормейстер 
наш, проводячи репетицію, диригував завжди лівою рукою з 
повернутою донизу долонею, показуючи цим, що треба спі-
вати тихо. При цьому, виразно дивлячись на мене, він тор-
кався пальцем правої руки до своїх міцно стиснутих вуст, а 
ліву опускав все нижче і нижче. Коли ж треба було (за ви-
словом одного із маестро) “подати звук”, керівник викидав 
вказівним пальцем лівої руки прямо мені в груди (так мені 
вважалось), а праву, з повернутою догори долонею, рвучко 
підносив все вище одноразово, тримаючи широченно роз-
критий рот. То було знаком, що мені треба “вступити“ і я “да-
вав звук”.

Вітальну пісню, яку хор мав прослівати, я вже и не 
пам`ятаю. Хіба що залишились слова: “козаченьки...”, “мати 
Україно...”, “воріженьки”.

Як завжди і всюди, ті, шо мали зробити щасливим “на-
род” своїм приїздом - залізнювались. Спочатку казали, що 
мають ось-ось приїхати, потім хтось переніс прибуття на го-
дину, потім рознеслось, що приїдуть у полудень. Шеренги, як 
з однієї сторони дороги, так і з другої, почали ламатись, вчи-
телі збирались “по справах», діти поопускали букети, наче 
віники. Саме тоді з лісу вискочило декілька мотоциклістів....
то був знак. “Народ” і почесна варта, кожен по своїй стороні 
дороги, зайняли відпечатані місця. Ось і череда машин з від-
критими верхами. На грузових - по кілька рядів солдат у ме-
талевих шоломах, у легкових - по кілька німецьких офіцерів 

в кашкетах з задертими догори туліями. За якихось півтори-
дві хвилини від кортежу над дорогою залишилась тільки 
смуга пилюги, а “народу» все-таки не довелось цього разу 
розпізнати, хто з тих приїжджих був “його” гебітскомісарем. 
В школу нам сказали більше не приходити.

За якийсь час по містечку рознеслось: Куприєвича, на-
шого директора школи, німці заарештували і розстріляли. Як 
ходило по людях, Куприєвич носився з ідеєю про самостійну 
Україну. Спочатку місцеві німці поблажливо ставились до 
носіїв такої ідеї, керуючись якимись своїми тактичними на-
мірами. Та вони, видно, не збігалися із стратегічними цілями 
їхніх берлінських керівників. От носіїв тих ідей і порозстрі-
лювали.

2002 рік. Остання декада березня. Минули роковини, 
як не стало Танечки, минули роковини, як не стало Леся. Хо-
дили ми на цвинтар, поминали. З втратою ще не примирився. 
Не знаю, чи може бути це в майбутньому. Дуже мені прикро 
від того, що я постійно відчуваю свою провину перед Та-
нечкою. Що не згадаю, то все мені не виходить з голови: не 
треба було цього казати, не треба було того робити. Велика 
праведниця була моя Танечка. Уміла прощати, уміла у всьо-
му зарадити мені. Живу з думкою, що і в цей останній раз 
простила мене.

Декілька разів, ні - декілька десятків разів подумки 
я звертався до Леся за порадою, за відрадою, хотілось по-
ділитись думками, враженнями, почуттями. Як це він умів 
слухати! Як це важливо мати друга, який уміє слухати. Наче 
не дуже-то мудре діло - слухати, не перебиваючи, не запере-
чуючи, не відволікаючи. А яким-то умінням передається від-
чуття, що тебе слухають, тебе сприймають. Таким слухачем 
був Лесь. Цьому я постійно у нього вчився.

Нещодавно відвідав його сімзю. Поговорили з Га-
линою, з дочками Леся. Помовчали. Потім кажу Галі: 
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“Покажи-но мені Лесеві папери”. Подала дві повні шухля-
ди. Перегортаю, перегортаю; дивлюсь, вичитую. Аж ось до 
рук потрапляє свідоцтво про закінчення Лесем семи класів в 
школі №1, тобто, здобуття неповної середньої освіти, що по 
тих роках було вагомим. Дивлюсь і дивуюсь з того, що бачу: 
по всіх предметах “3” - “задовільно”. Жодної четвірки, жод-
ної п`ятірки! Згадую, що в ті часи ми цілим кутком ходили за 
Лесем, щоб списати у нього ту ж алгебру, ту ж геометрію, чи 
вправу з української мови. Та й без цього ми знали: про що 
не спитаємо у нього, він дасть відповідь, знайде хід рішення, 
згадає такі дошкульні нам дати, або як казали - хронологію. 
А тут одні трійки! Та навіть у мене свідоцтво було більш якіс-
ним. В самому низу бланку надруковано: заступник директо-
ра школи по навчальній роботі і підпис Головін Л.Є. - батько 
Леся. Класний керівник і підпис: Вороніна А.Є. – мама Леся. 
Стає все зрозумілим... Отакі були люди. Такі мали принципи.

Влітку сорок другого року зайшла до нас в хату селян-
ська жінка. Привіталась. На запрошення мами сіла на лавку, 
кинула поглядом на кімнату і без всякого вступу мовила, що 
вона родичка Яшки, буде поселятись в цій хаті. Як бути нам 
і що маємо робити - вона не сказала, але стало мамі все зро-
зумілим. Вона не стала допитуватись - звідки жінка, яка вона 
родичка Якову Кульчицькому і які має підстави на спадщи-
ну. За п`ять років поневірянь по чужих кутках маму відучено 
вчиняти щонайменший супротив. Стримано зітхнувши, ска-
зала: “Добре”. Коли жінка пішла, я кинувся до мами: “Так ка-
зали ж люди, що у дяді Яші не було ніяких родичів. Він і сам 
казав, що з дитбудинку...”.  Мама відповіла: «Малий ти ще і 
дурненький». Хтось із сусідів, швидше за все тих, що жили у 
другій половині хати, порадив мамі піти у міську управу. Чи 
ходила вона в ту управу, чи кудись інше - не пам`ятаю. Вже 
через кілька годин після відвідин спадкоємиці мама знайшла 
мене у чужому дворі. Тут же й сказала, що нам дозволено 

поселитись в будь-яку пусту хату у старій частині містечка, а 
“переїжджати” будемо зараз же. “Переїжджання” те склада-
лося з того, що мама зв`язала кілька тлумаків, зняла головку 
швейної машинки зі станка, поклала все те начиння на теліж-
ку та й повезли вдвох до нової хати,

“Проїхали” повз школу, церкву, переїхали міст через 
Буг і, прямуючи кроків триста до костьолу, повернули різ-
ко направо. Тут зупинились біля великого одноповерхового 
будинку на три “входи”. Це означало, що будинок був розді-
лений на три частини, в кожну з яких вели окремі двері. Осо-
бливістю розташування цього будинку, що з першого разу 
впадало в очі, було те, що стояв він в центрі старого міста, 
навколо нього була зі всіх сторін незчисленна кількість ма-
лих і великих будинків і в той же час чітко вирізнявся своєю 
відособленістю, складалось враження, що стояв той будинок 
“на семи вітрах”. Позначалось це перш за все, тим, що з усіх 
чотирьох сторін будинок “виходив” на дорогу: спереду та 
ззаду - на вулицю Шевченка і 1-го травня, а зліва і справа 
- на якийсь провулок і невеличку площу, що утворилася від 
скісного перетину перших двох доріг.

Я так детально описую місце того будинку тому, що в 
подальшому буде легше зорієнтуватись, що і як в ньому від-
бувалося і яку роль відіграло його розташування на спосіб 
життя його мешканців. Маю ще пояснити, чому мама вибра-
ла для нашого проживання саме цей будинок.

Хтось із “комунгозівців” сказав мамі, що вона може 
поселитись у будь-якому пустому будинку міста. А було їх 
сила-силенна. Після чергової спецоперації німців по лікві-
дації євреїв - жителів містечка, помешкання спустіли більш 
як на половину; в окремих місцях можна було обійти два-
три десятки будинків підряд і натрапити тільки на відкриті 
двері, вікна, розкидану постіль, перекинуті меблі. Побитий 
посуд, багато розпарованого взуття: сандалетки, черевики, 
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биті валянки, галоші глибокі і мілкі, чоботи юфтові, кирзо-
ві і хромові. А що вже нижніх сорочок, суконь, лапсердаків, 
капелюхів, пальт і фуфайок, то все то валялось купами пере-
мішане і брудне. Можна було ходити годинами по тій люд-
ській трагедії і не зустріти нічого живого. Хіба що пацюки 
почували себе зручно і затишно - котів не було.

В правій частині будинку хтось жив, господарював – на 
вікнах висіли білі фіраночки, на підвіконнях стояли горщеч-
ки з квітами... Насмілилась зайти в хату. Ще молода і досить 
жвава молодичка зустріла маму привітно, а втямивши, чим 
вона заклопотана, рішуче запропонувала негайно займати 
середній відсік будинку. Вона ж сказала мамі, що хазяї-євреї 
евакуювались. Звісно, куди виїхали і що з ними сталось, вона 
не знала.

Рішення було прийняте. Уклавши на теліжку сякий-та-
кий скарб, “запрягши” мене, не стільки для того, щоб тягну-
ти, скільки для того, щоб правити дишлом, мама вперлась 
обома руками в заставку теліжки і за якихось півгодини ми 
дотягнулись і доштовхались під самі двері “свого“ нового 
житла. Хто вони такі, наші сусіди - мама мені не сказала, та 
взнав я про це за кілька днів.

Мазур Іван - колгоспник з приміського села Мазурівки, 
призваний до війська в червневі дні сорок першого, помику-
лявшись плутаними дорогами війни, побувавши то в оточен-
ні, то в полоні, знайшов зі всіх тих доріг саме ту, яка привела 
його пізньої осені до рідної хати. Треба було шукати “діло”, 
без якого “дорога” вела або до концтабору, або до ями, або 
ще кудись, звідки воротгя немає. Подався, в поліцію. Родина 
у Івана була чисельна, хатина маленька. Виглядівши пусту 
хату, зайняв її зі своєю сім’єю. Олена (так звали жінку) шви-
денько причепурила велику кухню і три кімнати (в меблях та 
різному начинні скрути не було), та й захазяйнували...

Було у Мазурів двоє дітей: дівчинка трьох років -  Ія  і 

хлопчик чотирьох років – Коля1. Мені частенько доручали 
пригледіти за ними. Ія світловолоса, з блакитними очиця-
ми, гарнесенька і спокійна. Коля запам’ятався своїми дуже 
пошкодженими передніми зубами і ще тим, що, почуваючи 
свою дитячу провину, опускав обидві руки до стегон і стрі-
пував кистями, наче збирався скинути з них щось. Водночас 
він ще посилено кліпав повіками очей, намагаючись якнай-
ширше відкрити їх, наче тільки-що випірнув з води.

То я так детально описую це тому, що все ж таки нам 
довелося жити поруч мало не два роки. А в роки війни на 
окупованій території було це немало...

Часто приходив до Мазурів рідний брат Олени - Альо-
ша. Спочатку він працював у місцевій поліції. Був він там 
недовго, десь кілька тижнів. Та чи не «підійшов» він новій 
владі, чи сам зумів якось вислизнути, але за весь час окупації 
він ніде не служив. Займався фотографуванням і з цього мав 
якиись дохід. Його знімками ландшафтів, пейзажів, культо-
вих споруд усі захоплювались.

На закінчення про цю людину скажу, що з приходом 
наших віиськ його не “тягали”. Десь через півроку-рік пере-
їхав до Станіслава (нині Івано-Франківськ) і довгі роки пра-
цював там у місцевому фотоательє.

На літо 42-го в містечку встановилась “нова влада» зі 
своїми начальниками, комендантами, управителями, шефа-
ми, бурмістрами, старостами та їхніми заступниками і по-
мічниками. Відносне затишшя глибокого тилу давало мож-
ливість окупантам облаштовувати свій побут. Фронт був за 
тисячу кілометрів, партизанський рух на той час майже не 
завдавав німцям клопоту.

1В 60-х роках в Колю всадив ножа залицяльник його сестри. Сталося це в міському парку 
після сварки. Смерть наступила раптово.
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Єдину бруковану вулицю Хмільника, що перетинала 
обидва рукави спокійного Бугу і тягнулась усім містом від 
західної околиці до східної, обсідали з обох боків щільно 
притулені один до одного глинобитні продовгуваті будинки. 
Про ці будинки треба сказати окремо. Їх було дуже багато. 
Майже всі вони були однакової архітектури. В два-три рази 
довші, ніж ширші, з вхідними дверима на торці. Не маючи ні 
ганку, ні сіней, через вхідні двері, що відкривалися прямо на 
вулицю, будинок впускав прихожого прямо в першу кімнату. 
Далі йшли прохідні друга, третя, а може й четверта кімнати...

Пояснення такої «архітектури» дуже просте. Перша 
кімната - то якась крамничка, або, як тепер кажуть, торговий 
зал. Друга - то складське приміщення і господарська полови-
на, третя - то для старих батьків і малих дітей. Обмаль землі, 
бажання кожного мати “своє діло” - крамничку, майстерню, 
робоче місце - з неодмінним виходом на вулицю, до спожива-
ча, покупця, замовника - саме такий розрахунок зумовлював 
форму і розташування цих будівель.

Технологія будівництва житла була проста і мудра. На 
дерев`яний фундамент через кожний метр ставились верти-
кально дерев’яні стовпи з вибитими по довжині і з обох сто-
рін стовпа пазами. Між стовпами закладались в пази цівки 
- дерев’яні бруски. Так “виводились” стіни. Таку стіну з обох 
сторін обкидали глиною, перемішаною із соломою - тинку-
вали. Далі загладжували, а коли висихало - білим вапном або 
крейдою. Покрівля - червона плоска черепиця.

Трохи забігаючи наперед, скажу, що, “мандруючи” по 
тих будинках, я переходив з одного в інший не через двері, а 
через вікна. Особливо в тих, що стояли при дорозі. Так було 
зручніше, не треба було обходити будинок до дверей. Пере-
ліз із вікна у вікно і ти уже в другому будинку. Приблизно так 
я переходив з гориша на горище.

 Дещо розкутіше побудувалась нова частина міста. До 

того ж, там були криниці з питною водою. В дворах можна 
було помітити вбиральні на кілька дверей. Так власники бу-
динків «кооперувались». В старій же частині міста криниць 
не було1. Вбиралень теж - просто не було місця, куди їх по-
ставити. “Ходили” у відро, з якого виливали у рівчак, що збі-
гав до річки. Питну воду брали з тієї ж річки.

Якось мамі моїй вдалось домовитись з одними хазяями 
у старому місті про зняття кімнати в будинку біля старого 
базару2. Було це влітку 38-го року.

Внесли речі, застелили постіль. Звечоріло. Гамір в су-
сідніх кімнатах потроху стих. Та спокою вночі не настало. 
Через нашу кімнату цілу ніч швендяли люди «до відра». 
Врешті-решт, нам і самим треба було до “нього” ходити...

На другий день пішла моя мама на пошуки житла десь 
в іншому місці. Знайшла. Прийняли нас Юхименки з при-
міського села Вугринівки. Клопоти, про які я тільки що зга-
дував, розійшлися самі по собі.

Про ті «клопоти» та про деякі інші я чомусь згадую за-
вжди, коли роздивляюсь гравюри з зображенням середньо-
вічних міст. Вдивляюсь і не перестаю дивуватись майстер-
ності художників, які на листочку паперу уміли відобразити 
не схематичний план міста з умовними позначеннями, а ці-
лісний загальний вигляд з чітко виведеними будинками, га-
мазеями, церквами, ратушами. Не забували подати й нату-
ральний вигляд вулиць, провулків і площ. Знаходили місце 
для огорож і воріт, для річки і мостів; було добре видно як 
одягнені люди і з яким багажем стояли вози на тортовищі. 
Все то так докладно було виписано на тих гравюрах, що і в 
голову не приходило здогадуватись: “А чи мають місце десь 
ті споруди, що завдають людям».

1Пробували копати, та вода була солона і жовта – родон.
2Було це влітку 1938-го року
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На той же час місто Хмільник було пусте. У ньому за-
лишилось дуже мало, адже пройшло вже кілька спецопера-
цій - єврейських погромів. Найбільший - на початку січня 
1942 року, поглинув біля семи тисяч людей, другий1 - через 
тиждень - 1240, на початку червня – 360. Сотні років жили 
тут ковалі, чинбарі, шевці, кравці, шапкарі, стельмахи, каме-
нярі, шинкарі, балагули. Винищено не тільки їх, їхніх дітей, 
батьків, рідню - винищено майбутні покоління.

Зазначивши, що містечку Хмільнику притаманна 
контрастність, як і всім містам українського Поділля, я зо-
середився на одній стороні цього контрасту. Ця сторона вби-
рала в себе найбільшу кількість мешканців. Не можна обійти 
й другу сторону, але не менш виразну. По старому і новому 
місту та його околицях було з півторадесятка садиб, які ми-
лували око. І це не зважаючи на буремні вітри революцій, 
та всіх інших «акцій», які так детально були виписані свого 
часу у заповітах найвідомішого поводиря пролетаріату. Ще 
в другому розділі згадувалось про будинок земського ліка-
ря Донцова (пізніше будинок міліції, поліції, а тепер один 
із корпусів санаторію працівників МВС), будинок аптекаря 
Гельмана (нині знесеного), будинки заможних міщан Кроля, 
Ремеза, Віньковецького (тепер поділених на окремі кімнатки 
- квартири для нужденних “гегемонів”) та ще кілька великих 
та ошатних будинків, в яких розмістились районні “абвгдже-
комівці”. Вінчав же місто замок.

Кожне місто має свою відзнаку, символ, образ. Париж 
- Ейфелева башня, Петербург - Адміралтейський шпипь, 
Київ - дзвіниця Софійського собору, Хмільник - замок, побу-
дований на штучному підвищенні височить над містом і на-
вколишніми поселеннями. Високі архітектурні якості замку 
нерозривно пов`язані з мальовничим рельєфом місцевості. 

1Перебіг цього погрому пройшов повз мою увагу – продовжував тяжко хворіти від побаче-
ного 9 січня 1942 року.

Замок з виразними архітектурними членуваннями, формою і 
пропорціями прибудов, колонадою і головним куполом вда-
ло вмальовуються в ландшафт, ніби виростає з плеса річки. 
Могутня велич переднього фасаду врівноважена тилом спо-
руди, бо ж задній фасад з колонадою і відкритою верандою 
над нею на рівні другого поверху підтримує симетрію всього 
комплексу. Біля самого підніжжя пагорбу, на якому височить 
замок, тече річка Південний Буг, точніше, один із рукавів річ-
ки. Другий рукав обходитъ замок на відстані 150-200 кроків 
з тильної сторони. Таким чином, замок з розташованими по 
низині навколо нього будинками, набув статусу острівного 
міста. По зовнішньому периметру цього острова побудовано 
свого часу високий кам`яний мур з сторожовими баштами, 
бійницями, підземними тунелями. Вся забудова дістала на-
зву “Старе місто”. З часом, за браком землі, почали будува-
тись за річкою на дещо підвищеному березі, і ця частина ста-
ла називатись “Нове місто”.

У передвоєнні роки місто наче застигло у своєму роз-
витку і виглядало так, як я зумів це описати. У будь-якому 
разі таким я його бачив. В другій половині минулого сто-
ліття все це було «поламано» хаотичною забудовою п’яти- і 
дев’ятиповерхівок у центрі і масивами «приватного сектору» 
на околицях.

Можна сміливо сказати і переконливо стверджувати, 
що другою рівнозначною будовою старого Хмільника був 
костьол. Католицький храм в стилі барокко. Бокові нави пе-
рекриті хрестовими зводами, головна нава - напівциркуляр-
ними з розпалубками. Зовні в стінах костьолу були циркульні 
ніші з фігурами Святих Апостолів - Петра і Павла. В середині 
костьолу фігурка Дитяти Ісуса в жалобі. Центральний - об-
раз Пресвятої Трійці, був заслоненим, а відкривали його на 
Святу Службу. Храм так і йменувався – Костьол Пресвятої 
Трійці в Хмільнику. Стоїть він за півсотні кроків від замку. 
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Якщо замок поставлено обіч дороги, то костьол поставле-
но по осі головної дороги і так це зроблено, що дорога наче 
“входить” в нього. Інших доріг, які вели б ще кудись, про-
сто не може бути – такий був задум. Свого часу тут була по-
ставлена турецька мечеть восьмигранна, з півтораметровими 
стінами. Мечеть не поставлена, а приставлена до пагорба, на 
вершині якого замок. Хоч яка то сива давнина і всі три будо-
ви різностильні: замок - псевдокласика, костьол - барокко, 
мечеть - мавританського стилю, а в цілому цікавий архітек-
турний ансамбль, який “вінчає” єврейська синагога. Не від-
окремлена від тієї сім`ї і православна церква, бо ж на своєму 
місці. Всі вони пов’язані між собою підземними ходами. І 
хоч зі всіх сторін вода, мури та глибокі рови, тунелями тими 
можна було вийти де завгодно.

Ще триста років тому у Хмільнику, який умістився на 
острові хрест-навхрест в півтори версти, була школа, в якій 
викладали польську й українську мови, риторику, поезію, 
філософію, історію, математику. Школа мала свою (!) дру- 
карню.

Вперше письмова згадка про Хмільник датується 1362 
роком. З 1434 входить до складу Польщі, являв собою укрі-
плений замок з розташованими навколо нього будинками.

В 1603 році збудовано костьол.
В 1672 році Хмільник захопили турки і їхній гарнізон 

був там 27 років.
Побудовано мечеть.
В 1804 році населення було 6070 людей. В 1788-му за-

кладено Порубинську церкву1 і до 1910 року побудовано ще 
чотири церкви.

В 1904 році населення складало 16000 людей, у місті 
працювало 22 підприємства, але яких?

1Розібрана в 1940 році.

Так, на чавуноливарному заводі було зайнято 8 робітників. 
Зате було багато кустарів-одиночок - лише шевців - 1200.

В 1911-1915 роках побудовано кам`яний палац-замок 
графа Ксідо (архітектор І.О.Фомін).

13 липня 1941 року місто окуповано німцями. За роки 
окупації фашистськими загарбниками знищено 11750 лю-
дей.

10 березня 1944 року Червоною Армією визволено лі-
вобережну частину Хмільннка, правобережну німці утриму-
вали до 18 березня 1944 року.

Я ще не раз буду повертатись до «характеристики» цьо-
го міста та, поки що, на цьому етапі його опису мені хоті-
лось би донести до читача моє відношення, моє контрастне 
сприйняття міста.

Жили ми з мамою в цьому місті важко, були постій-
но гнані, змушені були весь час оберігатись від злого ока, 
зносити кривду. От і місто вставало переді мною якоюсь по-
творою. Вузенькі вулички з непролазним болотом, старі не-
виразні будинки так щільно поставлені, що двом пішоходам 
не розійтись, сморід від помий, вигрібних ям, закиданих по-
кидьками стічних рівчаків.

Та недаремно кажуть: “Велике бачиться на відста-
ні”. Мабуть, мається на увазі не тільки просторова лінійна 
відстань, а й часова. Коли назавжди виїхав з того міста і 
лише навідувався раз в кілька років, мені все більше, ясні-
ше, змістовніше відкривалась друга сторона міста. Потро-
ху з’ясовувалось, що все у цьому місті було доречним, гар-
ним і, навіть, величним. А все то через те, що пов’язували 
обидві сторони одного й того ж міста контрастів - люди. Як 
більшість містечок Правобережної України і саме Поділля, 
Хмільник мав усталений історично певний етнографічний 
склад населення: в осередку євреї з невеличким прошарком 
українців і поляків, в передмісті та окрузі - українці і поляки 
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з невеличким прошарком євреїв. Як правило, на околиці та-
ких містечок дислокувалась військова частина із своїм гарні-
зонним укладом: безпосередньо спеціальні будівлі (казарми) 
для особового складу і за дротяною огорожею житлові бу-
динки для сімей командирів всіх рангів. То вже був, як тепер 
кажуть, мікрорайон зі своїм побутом, статутом і російською 
мовою спілкування. Наскільки мені відомо, ніяких націо-
нальних чвар ніхто й уявити не міг. Із спогадів старих людей 
ніколи не чув про якісь там національні негаразди. І справді, 
на чверті гектара землі стоять, мало не впритул, католицький 
храм, православна церква, іудейська синагога... Стоять де-
кілька сот років і кожен знав свою дорогу до Храму Божого, 
і ніхто не може згадати, щоб сусід заступив дорогу сусідові. 
То вже потім, з приходом універсальної ідеології, заступлена 
була дорога всім сусідам: і тим, котрі по праву руку і тим, 
котрі по ліву руку. А тим, хто виривався вперед чи тупцював 
позаду - дороги зовсім не було.

На початку літа 1942 року Хмільник був глибоким ти-
лом для німецьких військ. Почувалися окупанти так, як мож-
на почуватися під час війни, але все ж, далеко від фронту. 
Підпілля, партизани на цей період окупаційного режиму не 
дуже дошкуляли німцям ні в самому місті, ні в його окрузі.

 Дійшла до нас чутка, що на площі біля скверу у ста-
рому місті, німці повісили кілька людей. Я, і такі, як я, не ста-
ли розпитувати: кого, за що, коли, хто? Ми дременули на те 
місце. На перекладині, що зв’язувала трансформаторну опо-
ру, висіло двоє людей. Вони поволі поверталися то в одну, то 
в іншу сторони. На грудях табличка з написом «партизан». 
Руки повішених були заведені за спину і зв’язані. Голови 
без шапок, ноги босі. На обох біліли натільні сорочки. Було 
сніжно і морозно, здавалось, що тим двом дядькам дуже 
зимно. Ще пробігла думка: влітку минулого року на цьому 
місці копали величезну яму, щоб встановити оту розкаряку 

з чотирьох стовпів. Копачі копали, копали і... провалились! 
Першими до місця провалля збіглись діти. Дорослі чомусь 
не дуже поспішали. Тобто, підходили, але не поспішаючи. 
Очам нашим відкрилась картина: на дні ями, розміром з до-
бру кімнату, порпається двоє чи троє копачів; вони навіть 
лопат не повипускали з рук, і про щось перемовляються. В 
обидві сторони добре видно цегляні склепіння, під якими 
досить просторі ходи. Присутні виказували здогадки, куди 
вони ведуть ті підземні ходи. Одні казали, що до старомісь-
кої церкви, другі - що до синагоги, треті - до костьолу. Тро-
хи посперечавшись, стали чекати начальства. А начальство 
(як завжди і всюди), щоб кардинально вирішити проблему і 
позбавити можливості щось, комусь домислювати, наказало 
провалля те засипати і (як було задумано) поставити транс-
форматорну опору.

Німці повісили на тій опорі партизан. Хто знає – може 
там висів хтось з копачів, а може – з начальства...

Були й інші ознаки існування підпілля, партизанського 
руху. Влітку 43-го біля села Війтівці застрелено шефа поліції 
- гера Янке. Він об’їжджав села району, “витрушуючи” з се-
лян (все тих же колгоспників) збіжжя, яйця, м`ясо, молоко та 
всю іншу сільськогосподарську продукцію для потреб тре-
тього рейху. На другий день в село приїхала грузова машина 
зі спецкомандою. Спалили всю вулицю, що йшла впритул до 
поля, з кожної хати постріляли по людині.

Вже після того, як німців вигнали радянські війська, 
довелось мені бачити багато зірваних мостів, переїздів на за-
лізній колії, що вела з Козятина на Проскурів, тобто зі Сходу 
на Захід.

Впродовж відкосів дороги, по обидві її сторони, мало 
не суцільною смугою тягнулись перевернуті, понівечені і 
спалені вантажні, криті вагони. Зрозуміло, що то була робота 
партизанських загонів та військових диверсійних груп. Охо-
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роняли німці також особливого значення об`єкти і в само-
му місті - мости через обидва рукави Бугу, в’їзди у місто, 
розквартирування військових підрозділів, установ і т. ін. Ма-
буть, охороняли добре, бо за весь період їхнього перебування 
у місті не було жодного випадку нападу або спроби проник-
нення. Правда, однієї ночі місто охопила шалена стрілянина 
з автоматів та гвинтівок, в небо злетіло десятки освітлюваль-
них ракет. Мешканці запанікували - хто вибігав на вулицю, 
щоб якось уторопати, що воно діється, хто накидав на двері 
клямки і засови, а сам залазив у якийсь запічок, комірчину 
або льох, щоб не потрапити у лихо. До того ж, вірогідність 
справжнього бою показувало те, що стрілянина велась одно-
разово з двох позицій; від місця, де розташувалась поліція - з 
одного боку, і від казарми жандармерії на самій околиці - з 
іншого. Складалось враження двостороннього бойовиська. 
Та раптом все закінчилось так зненацька, як і почалась. На 
ранок все з’ясувалось; то німці - жандарми у Новому місті і 
місцеві поліцаї у Старому місті салютували на відзнаку дня 
народження фюрера Великого Рейху та “визволителя” укра-
їнського народу Адольфа Гітлера1.

Мамині добрі знайомі, подружжя Красінських у при-
міському селі Слободі запросили нас на Різдво Христове до 
себе додому. Засиділись допізна, тим паче, що комендант-
ських годин оголошено не було, відбувся такий Святий вечір 
вперше за багато років, мама - католичка, почувалася розку-
то, в хаті було затишно.

Вертались додому вночі. Небо ясне, все засипане зір-
ками, білим снігом устелена дорога, обсипані дерева, кущі. 
Минули Нове місто, спустились із пагорбка, що набігав до 
річки, залишалось кроків 150 - 200 до дерев’яного мосту на 
річці.

1А.Гітлер народився 20 квітня.

На дворі було “видно, як вдень“. Раптом із сторожової будки, 
що стояла обіч мосту, вискочив охоронець-поліцай, клацнув 
затвором і загорланив на все місто:

“Ложись, стрелять буду!”. Мама щось сказала на це 
(більше сама собі, ніж попіцаю) і ми продовжували йти, хоч 
трохи і притишили ходу. Поліцай більше не кричав, а паль-
нув по нас і тут же ще і ще раз. Пулі просвистіли десь зовсім 
поруч. Мама впала на стежку і рішуче звеліла мені зробити 
те саме. Полежавши якусь хвильку, мама зіп’ялась на руки і 
почала гукати: «Карпо, Карпо! Та чи ти здурів, не бачиш, що 
то люди йдуть з святків?»1. Тим часом надійшов напарник 
охоронця з другого кінця мосту. Той, мабуть, був тверезіший, 
або не так дуже змерз. Занудьгував. Щось почали говорити 
між собою. Поволі тон діалогу набував примирливих ознак. 
Ми підвелися, обтрусились і наблизились до огорожі. При-
втіались ім`ям Ісуса Христа, розминулись, і вже за кілька 
хвилин були в хаті.

Ще про таке... Зібралось нас троє: два Володі і я, до 
лісу - пошукати там щось цікавого. А в ті часи, ой, скіль-
ки можна було найти в лісі цікавого! І те, що стріляло, і те, 
що, горіло, шипіло, рвало, бухкало... Ходили ми, ходили по 
сосняку, потім перейшли в березняк - нічого вартого нашої 
уваги не траплялось. Дивлячись більше під ноги, ніж навкру-
ги, ми збились з дороги, а далі і зовсім заблукали. Відчуття 
тривоги породжувало у нас безпричинний сміх... Але чим 
далі в ліс, тим коротші були оті психічні зриви. Врешті-решт, 
ми відчутно засумували, давалась взнаки втома, ось-ось мав 
прийти якийсь критичний момент. Наступили сутінки, десь 
подівся пташиний спів, огорнула глибока тиша. Стало зро-
зумілим, що ми в “чорному” лісі. Це так називали люди час-
тину лісового масиву між Педосами - Кожуховим та шляхом

1Знала мама чи не всіх місцевих поліцаїв - і в лице, і за поставою, і за ходою.



172 173

Вінниця-Проскурів. То був старий ліс. Вгорі суцільно за-
мкнуті крони дерев, де навіть в сонячний день не пробива-
лось ніяке проміння світла. Ні кущів, ні трави - тільки чорні 
стовбури дерев. Звідси, мабуть, і назва “Чорний ліс”. Усві-
домлення свого місцезнаходження трохи заспокоїло нас. 
Ми зрозуміли, що треба дотримуватись одного напрямку і 
не міняти його. Кудись вийдемо... Тісно збившись докупи, 
ми дріботіли шпарко все вперед і вперед. Минаючи якусь 
чергову яругу, раптом зупинились і, не кажучи ні слова між 
собою, вдивлялись в дно самого долу, наче зумисно створе-
ного пагорбами. Треба просто уявити собі звичайну макітру, 
тільки гігантських розмірів, на краю якої стоїмо ми, а на дні 
- з півдесятка возів, випряжені з них коні щось жують з тих 
же возів. Декілька, чималого розміру, землянок ще із свіжим 
гіллястим укриттям, а трохи збоку від тих возів (очам своїм 
не віримо) вогнище (!) і рівне пасмо диму над ним. А що 
вже зовсім нас перелякало - так це те, що там не було жодної 
людини, не чути голосів, ніяких ознак, що тут є люди... Так і 
не обмовившись жодним словом, раптово “рвонули”, не ви-
бираючи напрямку, але всі разом. “Винирнули” ми на шляху 
між Педосами і Вуглами. За півтори години були вдома.

Із звістками про успішний наступ Червоної Армії, десь 
там далеко, посилились чутки про активність партизан вже 
десь тут близько. Довелося самому підслухати розмову двох-
сусідок; начебто хтось із села Лозової казав одній із них, що 
дядько з Березни сам бачив величезну колону партизан, яка 
йшла полем навпростець, прямуючи з одного масиву лісу до 
другого. З кожним днем колона та все збільшувалась і збіль-
шувалась... Спочатку говорили, що партизани йшли кілька 
годин, потім - півдня, потім - цілий день. Зброї у тих парти-
зан теж все збільшувалось. Спочатку у них були рушниці та 
автомати, потім побільшало гармат, і говорили, що бачили 
танкетки...

Коли ж на фронті в черговий раз настала рівновага і 
війська супротивників перейшли до позиційної війни, чутки 
про потужні рейди партизан потроху почали вщухати, а по-
тім і зовсім розсіялись і припинились,

Та все ж мені випало вдруге побачити, тепер вже на 
радість, живих і справжніх партизанів. По кількох днях, піс-
ля звільнення міста від фашистів, разом з похідною коло-
ною другого ешелону наступаючих радянських військ, ви-
різнялась невеличка група вершників. На відміну від усіх 
одягнених в армійську форму, вершники були одягнені хто 
в що. Проте, незважаючи на таку різношерстність, одежа їм 
пасувала. Особливо хвацького вигляду надавала їм червона 
стрічечка навскіс, прилаштована спереду на шапках, карту-
зах та ще якихось каптурах, що так гарно були прилаштовані 
у кожного на голові. Ну, і звичайно, поважного вигляду на-
давала ім військова амуніція; хто був оперезаний кулемет-
ними стрічками, у кого теліпався на ремінцях здоровенний 
“браунінг” або засунутий просто за пасок блискучий “кольт”, 
у кого на грудях вилискував німецький автомат. Та найбіль-
ший подив і захоплення викликала у городян просто таки ім-
позантна фігура Яші Сребницького, нашого, такого рідного 
тепер всім, Яші Сребницького! Бачив я на власні очі, як утік 
Яша від карателів, коли його везли на машині до ями. Кілька 
десятків євреїв супроводжувало два німецьких катюги.

Під`їжджаючи до Вугринівського мосту, Харон1 при-
гальмував, щоб уникнути надмірного струсу ресор. Цим 
скористався “пасажир”. Одним духом, перекинувши тіло за 
борт вантажівки, прожогом кинувся до пустуючих будинків. 
То був Яша Сребницький.

Боячись розгубити «товар», гестапівці не стали зупи-
няти машину.

1Харон - з грецької міфології, перевізник, який на човні переправляв
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І от Яша статечний і поважний «на коні, а не під ко-
нем». Ми пишалися ним, а я - особливо. Тоді, коли споглядав 
його втечу у шпарину якогось покинутого хлівця... - тепер я 
вминався вперед гурту, наче був разом з ним1.

Залишилось мені в цій темі познайомити читача з офі-
ційними документами про підпілля в Хмільницькому районі. 
Дуже і дуже обмаль тих документів. Ось що є у місцевому 
краєзнавчому музеї2.

В грудні 1941 року в Хмільнику була створена партій-
на підпільна організація для боротьби з загарбниками. Вона 
нараховувала 43 людини (з них 21 комсомолець). Ця патріо-
тична підпільна організація збирала зброю для партизанів, 
заготовляла продукти для них, слухала звернення радіоін-
формбюро, друкувала і писала листівки, відозви для насе-
лення міста і сіл району.

Організатори підпілля: Анатолій Воржеев (політрук 
Червоної Армії), Петро Цицуров, Василь Дяченко, Пилип 
Неспосудний.

А. Воржеев та П.Цицуров були схоплені гестапо і по-
звірячому закатовані.

У місцевому кінотеатрі влада організувала перегляд 
фільмів для відпочиваючих німецьких вояк Східного фрон-
ту й для особового складу гарнізону. Останні мали гостру 
потребу розважитись в якийсь спосіб, бо щоденна служба-
по ретельному встановленню “нового порядку“ була досить 
виснажливою. Потихеньку, потихеньку до глядачів спецкон-
тингенту приєднались містечкові хлопчаки, потім старші 
юнаки і дівчата. Художньому фільму завжди передувала хро-
нікально-документальна стрічка. 

1В далекі післявоєнні роки, заїжджаючи у Хмільник, я зустрічався з Яшою. Він став гарним 
фотомайстром, завідував ательє.
2Організував музей, зібрав матеріал, влаштував експозицію і веде постійну роботу одно-
класник, мій товариш Микола Іващук.

В основному, то були виступи Фюрера, Гебельса, Рібентроп-
па, Шахта, Герінга, Гітлера... Чимало було фронтової хроні-
ки: переможна хода абверу в африканській пустині, серед-
земноморському небі, горах Кавказу, водах Заполяр`я, степах 
Дону. Всюди німецькі “зодьдатен” бадьорі, впевнені, сильні. 
Кожен з них неодмінно перемагає в бою, а всі разом - здо-
бувають перемогу.

З художніх стрічок запам`ятався фільм ”Ешналурський 
тигр”, чудесна мелодрама з великою любов’ю, з героями і не-
гідниками, і все це на фоні чарівної природи Індії. Не пішли з 
пам’яті декілька картин, насичених музикою Йогана Штрау-
са і співом Марлен Дітріх. З особливим «солдатським» захо-
пленням сприймались німцями фільми спеціального жанру. 
Солдати «іржали», свистіли, тупали ногами, робили комен-
тарі...

Фільми демонструвались регулярно. На видовища при-
ходило все більше і більше місцевих жителів. Почастішали 
випадки, коли в кінозалі збирались лише цивільні, і, хіба 
що, забредуть двоє-троє нудьгуючі “безробітні” окупанти. 
Якийсь місцевий “обершафтфюрер” надумав, як швидко і 
чітко можна виконати рознарядку. Відібрали найбільш рос-
лих, здорових, погрузили у товарняк і відправили на шахти і 
заводи Рейху “кувати перемогу” нацизму над більшовизмом.

На деякий час місцеві перестали ходити в кінотеатр. 
Та з часом настороженість відступила. Знов почав збиратися 
чималий “контингент“. Так сталося, що на цей раз всілися на 
довгих лавках, погасло світло, застрекотів апарат, на екрані 
побігли титри. Маю зауважити, що в кіно ми, підлітки, по-
трапляли тільки нам відомими шляхами – і тільки не завдяки 
купленим квиткам... Потрапивши до залу - намагались, перш 
за все, залізти під лавку, або ще в якийсь спосіб затаїтись, до-
поки не виключать світло. Саме ці застережливі заходи вря-
туваи мене і таких же “спритних”, як і я, “зайців”.
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Глядацький зал був такий, який має бути: по праву руку 
від екрану двоє вхідних дверей, по ліву - двоє вихідних. У 
вхідних дверей відкривалась лише одна стулка. У вихідних 
- обидві.

Як у всіх кінотеатрах, є такі глядачі, котрі запізнюють-
ся. І тут теж були. Як тільки на екрані почав розвиватись сю-
жет, до залу зайшли пять-шість німців. З денного світла, по-
трапивши у морок кінозалу, німці, чи не навпомацки, почали 
шукати місця, та не могли зорієнтуватись, а тому поставали 
на єдиному вільному місці - біля дверей. Як вже воно так 
трапилось, то важко сказати, але біля кожних дверей стало по 
німцю, біля вихідних - по два, і... озброєні. Маса, очі якої вже 
звикли до темряви, все бачила... Вона заворушилась, зашепо-
тіла... По ній пройшов якиись електричний заряд. Дійшовши 
до критичної позначки - вибухнув. За якусь мить двері були 
вирвані з завісів разом з лутками. В дверних отворах (двері 
вже були під ногами) утворилась тиснява, товчія. Хто спіт-
кнувся, був слабший, або просто проґавив момент по ньому 
пройшлись десятки ніг.

Ті, хто був у глибині залу, не постраждали - вони не 
встигли “втертись” у некеровану масу. Останніми безпере-
шкодно вийшли “зайці”.

Ненароком потрапила у ще більшу халепу моя мама. 
Якщо у першому випадку натовп ледь не задавив озброєних 
“любителів” кіно, то у другому випадку (з мамою) кілька 
німців кулеметним вогнем “відсікли” натовп від дверей за-
лізничних вагонів.

Деталі тієї трагедіїя пам`ятаю добре - мама розказувала 
багато разів, доводилось чути і від декількох інших свідків 
цього жахливою видовища.

Зігнали німці на широку станцію1 кілька сотень моло-

дих дівчат і хлопців, почали заганяти їх, як худобу, у товар-
няки. Провести у дорогу молодь, попрощатись пішли батьки, 
родинчі, сусіди.

Пішла й моя мама, піддавшись загальному настрою.
На колії стояв довжелезний (з півсотні вагонів) ешелон. 

До нього підходили і підходили ті, яких відправлятимуть у 
Німеччину, як і ті, які проводжали у незнану дорогу своїх 
дітей, своїх кровних. Біля розсувних воріт кожного вагону 
стояв поліцай. Тут же походжало вдовж вагонів кілька ні-
мецьких солдат, біля самого ж пухкаючого і сопучого паром 
потягу про щось перемовлялось двоє офіцерів. Все було, 
наче, мирно-спокійно. Колони молодих українців (хлопців і 
дівчат) щезали в пащах ненажерливих товарняків.

Раптом біля одного з вагонів сталася якась затримка: то 
чиясь матінка відчайдушно і востаннє, мабуть, обняла свою 
дитину, порушився рівномірний плин рабів до загону. Полі-
цай, встановлюючи «порядок», звично стусонув жінку при-
кладом гвинтівки в плечі. Та, від фізичного болю і душевно-
го розпачу, заголосила, покривши риданням і прокльонами 
весь тлум натовпу. Останній сприйняв це так як і мало ста-
тись: жінки, чи не всі разом, кинулись до своїх дітей, волаю-
чи спасіння у Бога, вимолюючи порятунку, конвульсійно гор-
нучи до себе рідну кровиночку. Тут вже поліцаї почувались 
безпорадними і їм залишалось тільки якомога швидше якось 
вислизнути з цього вируючого горем і злістю натовпу. Кілька 
німців-конвоїрів, що хвилину тому були такі самовпевнені 
і розпорядливі, вмить стали розпачливі і чомусь побігли в 
голову ешелону. Німецькі офіцери вчинили по-офіцерськи: 
один з них щось загорланив солдату, який всівся з ручним 
кулеметом на обіговій площадці паровозного тендера, той 
миттєво поставив кулемет на двоногу опору і дав довгу-до-
вгу чергу вздовж ешелону поверх голів. Натовп разом від-
сахнувся назад, конвоїри тут же скочили на підніжки вагонів 1Через Хмільник проходило два залізничні шляхи: вузькоколійний і широколійний.

Відповідно станції (вокзали) називались - широка станція і вузька станція.
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і зникли в сторожових тамбурах, а солдат-кулеметник дав 
другу чергу, тепер вже з короткими інтервалами, переводя-
чи кожного разу ствол по найбільш густій частині людського 
тлуму. Паровоз чихнув, заскреготів колесами, задзеленьчали 
буферні тарілки, і, вагони, гупаючи один одного, покотились 
у великий рейх.

На станції залишилось кілька десятків вбитих і пора-
нених.

Мама прийшла додому, з хусткою в руках. Стала на ко-
ліна перед образком і довго молилась. Коли над ранок я про-
кинувся, вона все ще стояла на колінах і молилась...

Невдовзі по Хмільнику, наче снігом в заметіль, на ого-
рожах і плотах знову з`явились листівки і плакати їхати на 
роботу до великої Німеччини. Знову фотомонтажі усміхне-
них робітників в гарних і зручних робочих комбінезонах та 
фартухах: хто на заводі за верстатом з терпугом чи кронцир-
кулем, хто у полі з граблями чи сапою.

Окремі куточки відведено темі дозвілля, відпочинку 
після роботи: гурт дівчат і хлопців співає на схилі до річки, 
а позаду чепурненькі будинки. А тут танцюють в ошатній 
просторій залі.

Мабуть, робота місцевої біржі з її агітаційним апара-
том не давала очікуваного результату. Для регулярного напо-
внення ешелонів рабсилою німці застосовували більш ефек-
тивну форму роботи, а саме - облави. По тому, як це вони 
робили, можна було зробити висновок, що готувались вони 
ретельно. Наприклад, коли в базарний день на ринковій пло-
щі збиралась сила-силенна людей з міста та навколишніх сіл 
і торговисько досягало свого апогею, то в цю годину зі всіх 
сторін раптово появлялось декілька автомашин з озброєни-
ми солдатами. Вантажівки вмить перекривали дорогу, про-
їзди, стежини. З точністю до секунд, з хряскотом на машинах 
відкривались всі три борти, і солдати просто-таки злітали з 

кузовів, приземляючись кожен на своєму місці. Таким спо-
собом окільцьовувалась вся площа. Жодного пострілу німці 
не робили. Та вигляд цих зацепенілих хижаків в металевих 
шлемах, з викинутими наперед багнетами, з розкаряченими 
ногами приголомшував. У натовп «врізався» поліцейський 
підрозділ. Ці людолови, майже не зупиняючись, прочісували 
скупчення людей наскрізь, націлювались мовчки на молодих 
чоловіків і жінокі показували дулом автомата  де кому стати. 
Найменьша затримка, незгода, вагання усувалось стусаном 
приклада між ребра, або ударом чобота в пах, і - людолов 
йшов далі.

Відібраних кидали у вантажівки, і за чверть-півгодини 
доставляли у Курилівку чи Уладівку за кілька кілометрів від 
Хмільника, запихали у товарняк і... на Рейх.

Запобігаючи зайвому клопоту, тепер вже на місцевій 
станції завантаження “товару“ не робили.

З лещат облави мені вдалось вислизнути завдяки від-
критим дверям найближчого до мене будинку. Німці не схо-
дили до того, щоб нишпорити по хлівах, повітках, будинках. 
То не варте згаяного часу, вважали хижаки, так можна втра-
тити головну здобич.

Взагалі-то, різного роду напасті не полишали покину-
тих окупантам людей ні на день, ні на годину. Життя звелося 
до постійного очікування непоправної біди з будь-якої сто-
рони...

На початку літа 1943 року по Хмільнику та його око-
лицях розносилось все більше і більше чуток, що у Вінниці 
німці розкопують місця розстрілянь нашими людей в тавро-
вані тридцять сьомий, тридцять восьмий, тридцять... довоєн-
ні роки. Розказували, що можна поїхати туди і пошукати сво-
їх братів, сестер, батьків, дітей - “ворогів народу”, про яких 
тільки й відомо було, що їх, нібито, заслано в далекі табори 
“без права переписки”.
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Відкрилась так старанно приховувана утаємничена іс-
тина: чи не в кожній родині, чи не в кожній хаті були люди, 
які кудись зникли три, п’ять, десять і більше років тому. Як 
правило, ті масові провалля автохтонів у свою землю, при-
падали на роки великих звершень в справі побудови най-
справедливішого суспільства часу прориття каналів до п`яти 
морів, зведення гігантів індустрії, ліквідації класів, колекти-
візації, освоєння природи, викорінення контри, очищення від 
релігійного опіуму і ще чимало яких (та неодмінно історич-
них) подій. А тут ще появились, так би мовити, офіційні по-
відомлення. На дощатому паркані, що відгороджував спусті-
лий будинок культури, появились фотографії з зображенням 
стосів скаменілих трупів, розвішаних на мотузках напівзітлі-
лої одежі, викладеного понад стежки закурузлого взуття. Ще 
добре було видно на тих фотографіях якісь постаті в білих 
халатах, не позуючих до такої нагоди, а при своїй роботі... 
Трохи подалі від всього того антуражу декілька німецьких 
ставних офіцерів в гурті з цивільними в легких капелюхах.

До всього того фотомонтажу з належними підписами 
та поясненнями передували заклики місцевої управи до гро-
мадян, що їм надається можливість самим поїхати у Вінницю 
і взяти учать у розшуку, упізнанню своїх рідних і близьких.

Багатьом людям то не йнялося до віри, бо вони бачили 
і знали на що здатні нацисти, відчули на сво шкірі звиродні-
лу ходу окупаційної влади, були свідками її гігантично-вбив-
чих “акцій” саме тут, поруч зі своєю садибою, за городом, 
на узбіччі дороги чи під недалечким лісом. Та й і, звичайне 
людське єство не могло прийняти віри тому, бо ж наші із сво-
їми такого зробити не можуть лише тому, що вони наші.

Наші своїх не заарештовували, а репресували, і робили 
це так, що ніхто не бачив; розшукуючим щезлих відповіда-
ли - “выбыл», а розстрілів не було, бо за “ворожу” діяльність 
давали найбільше - то “десять лет без права переписки”.

Так що по всіх тих варіантах залишалась - надія. На-
дія, що дорога людина все ж повернеться, що вона жива, що 
то прикра помилка, що там розберуться, що справедливість 
прийде... А у Вінниці... у Вінниці-то або якась провокація, 
або якщо вже там щось і є, то “мого”, то “моєі” там не може 
бути. Оте сумління (більша чи менша його частка) дає люди-
ні змогу знайти виправдання, пояснення своєму горю в най-
скрутніших обставинах.

Оберігається людина також і тим, що у самій її природі 
закладена відраза до кривавих гекатомб: до збочень, анома-
лій, патологій.

Деякі мешканці зібрались в дорогу до Вінниці, в серці 
плекаючи надію: “Якшо не знайду, то може його (її) там і не 
було, то може живе...”.

Хтось переказав мамі, що збирається їхати у Вінни-
цю Ганя Січкарук, її рідний брат працював у цукротресті, в 
якійсь пересувній ремонтно-монтажній бригаді механіком. 
Під час перебування у відрядженні на Волочиському цукро-
вому заводі, восени 37-го був заарештований та й пропав 
безвісти. Ті обставини, що Січкарука і мого батька1 забрано 
з одного і того ж заводу (хоч в різний час) якось зблизило 
жінок.

Правда, мамі сказали (коли добивалась хоч якихось 
відомостей про чоловіка) сакраментальне “выбыл» в комен-
дантській частині Проскурівської, а не Вінницької в’язниці.

Волочиський завод в той час підпорядковувався Ві-
нницькому облцукротресту. Ось і ниточка з клубочка...

Саме за цієї ниточки мама так забідкалась, хоч поїхати 
не довелось.

Не було в неї потрібної рішучості, мала тяжку хворобу 
серця, та і дорога зовсім не уявлялась визначеною. До Вінни-
ці понад 60  кілометрів.  Всім було добре відомо, що  дорогу

1В їх долі спільне те, що бох розстріляло НКВД.



182 183

недалеко від міста перекрито1. Ганя була більш рішуча, до-
бре знала дорогу, напрямки і всілякі обходи2. Згуртувавшись 
ще з кількома такими ж “бідарками”, рушила до Вінницького 
«Парку культури і відпочинку»3.

Ганя Січкарук вернулась із “подорожі” десь неділі че-
рез півтори. Потягнулись до її садиби на Вугринівці з усіх 
куточків містечка жінки в чорних хустках. Саме жінки, бо 
жодного мужчини я не бачив, принаймні тоді, коли з ма-
мою теж пішли, щоб щось почути... В хату не заходили. Хто 
прийшов, той умощувався де міг: на колоді чи на лавочці, на 
призьбі чи обпершись на пліт. Дуже нагадувала те зібрання 
людей на відвідини покійника, як то буває, коли сходяться 
люди до хати померлого. І чорним покриті голови, і сумні 
обличчя, і якась німота зовсім не схожа на тишу.

Відчуття непоправного горя увійшло в серце.
Раптом з вуст якоїсь жінки злетів до всіх відчайдушний 

зойк і стогін: «Людоньки! Ой, як то жити тепер!» і... про-
рвало. Кожна по-своєму заголосила, шарпаючи себе за комір, 
б`ючи об підлогу руками, давлячись своїм власним криком і 
слізьми, кидаючись обняти свою сусідку... А Ганя мовчала. 
Мовчала, бо заклякла. Вона закам`яніла ще там, у Вінниці, 
у парку культури і відпочинку, коли побачила як розкрилась 
земля і показалось пекло...

Не знайшла Ганя свого брата, не знайшла. Шукаючи 
його кілька років по коридорних лабіринтах і піддверних за-
кутках диктатури пролетаріату. Тепер, коли вже думала, що 
він тут, у Вінниці - не знайшла.

Маю тут зауважити, що протягом понад 60 післявоєн-
них літ тими трагедіями 30-х років ніхто (на теренах Радян-

ського Союзу) не переймався. Лише після розладу колоса 
почалися дослідження, архівні пошуки, збирання свідчень. 
З’явились багатосторінкові публікації урядових та громад-
ських установ, об`єднань, товариств.

У Вінниці на початку Літинського шосе, вподовж тієї 
частини, яка виводила на околицю міста, у трьох місцях: так 
званому “Парку культури і відпочинку” з правого боку шосе, 
на старому цвинтарі на протилежному боці, та в одному з са-
дів відкрили масові могили і з них витягали перегнилі трупи 
людей із пов`язаними за спиною дротом і мотузками руками, 
з дірами від куль у потилиці. Цих трупів сотні і тисячі. Ви-
явлено цю акцію народовбивства в 1943 році під час окупації 
України іншими народовбивцями - німецькими фашистами.

На звістку про відкриття масових могил з усіх око-
лиць Поділля з’їжджаються злидарі шукати заарештованих 
НКВДистами перед війною їхніх рідних - батьків, братів, 
сестер, синів і дочок. Від 24 червня до 26 серпня 1943 року у 
Вінниці розкопано в трьох місцях 91 масову могилу і видо-
буто з них 9432 трупи, в тому числі 196 жіночих.

Розкопками керувала судово-лікарська комісія,  що 
складалася з німців, одного українця, доктора Дорошенка з 
Вінниці, і одного росіянина, доктора Малініна, професора 
Краснодарського університету. При розкопках, слідстві та 
ідентифікації трупів допомагало місцеве населення. Всі роз-
копані місця оглянула та оцінила міжнародна судово-лікар-
ська комісія з країн німецьких сателітів і нейтральних.

Факт, що розкопки зроблено і слідство переведено під 
час окупації України не менш жорстоким і злочинним на-
цистським ворогом людства, мав дуже малий вплив на від-
ношення місцевого населення до фашистів і зовсім не при-
ховував своєї ворожості до них.

Свідчення рідних жертв терору, якого допустилася ра-
дянська влада у Вінницькій області в 1936-1939 роках.

1Вже після війни стало відомо, що під Вінницею була польова ставка Гітлера.
2Постійно ходила під час окупації по селах і містечкх Вінничини «на обмін», добуваючи 
тим хоч якийсь харч.
3Як було встановлено, місцем найбільш масових могил розстріляних була ділянка місцево-
го парку культури і відпочинку.
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Розповідь вдови Агафії Усової з села Тефилівки, Чулин-
ського району:

 «Першого січня 1938 року мій чоловік Микола Усов 
повертався ввечері з роботи, його заарештували на вулиці чо-
тири енкаведисти й відправили в Чулинку. Рівночасно заре-
штовано ще сімох з нашого села. В Чулинці чоловік пробув 
тільки один день і був відвезений до Гайсина, у лютому 1938 
року був переведений до Вінниці в НКВД. Тепер я найшла на 
дільниці парку кілька речей з його одягу: плисовий піджак, 
мішечок для хліба, 2 спідні сорочки й 2 верхні. Мій чоловік 
також у числі по-звірячому “забитих”.

Вінниця, 1 липня 1943 року».

Свідчення Галини Грушківської з села Городниці, Неми-
рівського району:

«У жовтні 1937 мого батька, колгоспника Петра Груш-
ківського, 55 років від народження, заарештували енкаведис-
ти в Брацлаві. Моїй матері заявили, що він ворог держави. 
Я впевнена, що мій батько, який нескінчив ніякої школи, 
ніколи не займався політикою. Два тижні батька тримали 
у Брацлаві, потім перевели до Вінниці. Від того ми більше 
нічого про нього не знали. Так само нічого невідомо було і 
про інших десятьох чоловіків з нашого села, заарештованих 
водночас з батьком.

Я прочитала в газетах, що у Вінниці розкриті братські 
могили, тому приїхала сюди й серед речей знайшла шапку 
свого батька. Вона була йому велика, і я сама її переробляла, 
тому й могла точно впізнати її. Тепер я знаю: мого батька за-
били енкаведисти.

Вінниця, 3 липня 1943 року».

Вдова Надія Гончар з села Стунівки, Муровано-Кури-
лівського району посвідчила:

« У грудні 1937 року два енканедисти зробили обшук у 
нашій хаті. Нічого не знайшовши, заарештували мого чоло-
віка Павла Гончара, віком 30 років, і відправили вантажним 
автомобілем до Бару.

Досі я думала, що мій чоловік відбував десятилітнє за-
слання у Сибирі, аж поки сьогодні не знайшла кілька речей 
з його одягу й між ними піджак, який я впізнала по латках, 
що їх сама пришивала. Тепер я певна, що серед забитих є мій 
чоловік.

Вінниця, 5 червня 1943 року».

Свідчення Олени Ольхівської з м.Вінниці:
«У листопаді 1937 року енкаведисти заарештували в 

хаті мого чоловіка Петра Ольхівського. Він працював на хлі-
бозаводі. Коли почали розкопувати виявлені могили, я ходи-
ла туди щодня і на одному з трупів впізнала чорний піджак, 
чоботи та сорочку мого чоловіка. У цьому самому трупі я 
впізнала його по скривленому мізинцю правої руки. Отже, 
жодної помилки не може бути.

Вінниця, 1 липня 1943 року».

Катерина Горлевська із м.Жмеринки посвідчила:
«Серед викопаних речей я впізнала речі мого чоловіка: 

вишиту сорочку, ватяний піджак з хутряним коміром. Мій 
чоловік Дмитро Горлесвський був машиністом на залізниці. 
Заарештували його 13 травня 1938 року у Жмеринці.

Одержавши повістку з’явитися до НКВД, чоловік туди 
пішов і не повернувся. Через два тижні його перевели до 
Вінниці. Я поїхала туди. На мої запитання про чоловіка я 
одержала відповідь, що його заслано у Сибір без права лис-
тування. Тепер я переконана, що серед убитих є  мій чоловік. 
Я знайшла сорочку, яку сама вишивала, а пізніш, навіть, і 
латала. 
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60 чоловік, усі робітники-залізиичники. Про них біль-
ше ніхто нічого не чув.

Вінниця, 1 липня 1943 року».
 
Навесні 1938 року я виїхав до Києва й пробув там три 

місяці. В цей час у Вінниці арештували мого брата. Повер-
нувшись літом до Вінниці, я побачив проти моєї служби на 
Літинській вулиці нову огорожу біля 3 метрів заввишки із 
дощок, щільно набитих у два ряди. Минув якийсь час, і вже 
почали говорити, що тут закопують розстріляних у НКВД.

Одного дня я почув сморід мертвечини, пригнаний 
вітром з-за огорожі. Тоді я уважно оглянув огорожу і, знай-
шовши дірочку від вибитого сучка, зазирнув у неї.  Побачив 
багато свіжо-насипаної глини, а під самою огорожею - купи 
почорнілих трупів, яких, очевидно, не встигли ще закопати. 
Кожного разу, вгледівши авто, я проводив його очима аж до 
воріт, за якими воно зникало. Мені ввижалося, що в тако-
му авто лежить труп і мого брата. Мало не щоденно я бачив 
вантажні авто, що в сутінках проїздили повз нашу станцію 
в ворота, а другого дня, навантажені глиною, виїздили в на-
прямку Літина.

Зі слів сторожа ринку Опанаса Скребка з Вінниці за-
протоколено таке свідчення:

«З 1935 до 1941 року я був сторожем міських овочевих 
насаджень на Літинській вулиці. В березні 1938 року велика 
ділянка поруч з плантацією, яку я сторожив, була загородже-
на високою дерев’яною огорожею. Приблизно за місяць піс-
ля того, я виліз якось уночі на дерево, що росло біля огорожі. 
Було місячно. Коло самої огорожі я побачив шість ям, кожна 
біля трьох квадратних метрів. В ямах було по кілька трупів. 
Очевидно було ще досить місця, а тому вони й не були за-
сипані. Уночі я ні разу не чув ні стрілянини, ні криків, але 

вдень часом бачив, як приїздили комісари в легкових авто. 
Тоді лунали й постріли. Іноді з-за загорожі несло й трупним 
смородом. Я вже й раніше помічав, що сюди приїздили на-
вантажені автомашини, з яких за огорожею щось скидали, 
чув глухе гупання об землю.

Ці рядки я пишу пізньої осені 2002 року. Вказую час, 
щоб пояснити свій відступ не від теми, ні, а задля викорис-
тання джерела інформації, яка буде доречною в цій такій пе-
чальній повісті.

Голодного 1946-го року я почув про Таранкова Бори-
са, учня нашої школи, який навчався на клас вище від мене. 
Перебуваючи в товаристві з Олексієм Головіним, Карлом 
Крігером, Іваном Черняхівським, я через них1 познайомився 
ближче і з Борисом Таранковим, але, як то кажуть, не зійшов-
ся. Об’єктивних причин багато, та не в них справа. Дізнався, 
що Борис сирота (батька репресували у 37-му, мама померла 
після відсидки у в’язниці) доглядала його тітка - материна 
сестра. В 1946-1947 році уже в Києві, коли Борис навчався на 
1-му курсі фінансово-економічного інституту, зійшлися ми 
з ним трохи ближче. Та ненадовго. З відчаю, що немає чого 
поїсти хоч раз в день, вступив Борис у Севастопольське вище 
воєнно-морське училище. 

І зустрілись через 55 років.
Капітан 2-го рангу, колишній командир дивізіону бойо-

вих кораблів Чорноморського флоту запитав мене, чим живу, 
чим займаюсь.

Я сказав, що живу минулим, намагаюсь щось заноту-
вати з того підсумовування пережитого. Зараз, конкретно, 
опрацьовую події у Вінниці літа 1943 року.

- А я там був з мамою, дещо бачив...
- ?!

1Всіх трьох вже немає в «живих».
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Так постав переді мною ще один свідок. Тут же по-
просив його викласти це на папері. За два дні після зустрічі 
Борис зателефонував мені і повідомив, що вже надрукував 
шість аркушів “Война детскими глазами”. Подаю його мо-
вою оригіналу:

“Когда фашисты напали на СССР, мне было 13 лет. Но 
война для меня началась раньше. После ареста отца, в ком-
натке, где была его мастерская, поселился квартирант, моло-
дой, 19-летний, только что окончивший училище.

Командир с двумя кубиками в петлицах, служивший 
в полку, расквартированном на противоположной стороне 
местечка.  

Летом 1938 года кто-то в солдатской казарме выколол 
глаза на портрете «отца народов» Сталина. За такое престу-
пление был арестован и расстрелян весь командный состав 
полка, в том числе и наш квартирант. Мать его, учительница 
из деревни Воронежской области, узнав о расстреле един-
ственного сына, сошла с ума.

В Хмельник немцы вошли без боя. Вероятно у них уже 
были подготовленные списки с адрессатами партийных и 
комсомольских активов, колхозных бригадиров, некоторых 
служащих районного, так сказать, аппарата, т.к. на следу-
ющий день были арестованы во всём районе более трёхсот 
человек. Ходили слухи, что среди арестованных были доно-
сители НКВД, из-за которых погибли тысячи неповинных 
граждан в 1937-38 годах.

Все арестованные немцами, содержались во дворе рай-
потребсоюза, огороженого высоким 3-х метровым забором.

В конце августа 1941 года я пас корову на лугу око-
ло дома моей второй тёти Фроси (около ж/д вокзала), вдруг 
я услышал выстрелы в районе моста на Уланов. Ребячье 
любопытство взяло вверх над опасностью и я побежал на 
выстрелы.

То, что я там увидел, было ужасно. В районе, где же-
лезную дорогу пересекает дорога на Уланов, немцы расстре-
ливали узников из райпотребсоюза. Я пробрался в кустах 
буквально на сотню метров и увидел следующее: с одной 
стороны насыпи (у моста) находились узники, из них отби-
рали по 10 чел., приказывали раздеться до кальсон, перево-
дили через насыпь, ставили над предварительно вырытой 
ямой и немец-палач из пистолета расстреливал их в затылок. 
Два других немца заряжали ему пистолеты и давали взамен 
использованых.

Сопротивления никто из узников не оказывал, только 
пели интернационал. Очевидно, содержание и пытки в те-
чении длительного времени, после ареста сломили спосо-
бность к сопротивлению. Всего расстреляли две колонны по 
100-150 чел. в каждой.

Сотни людей из всей области пытались опознать своих 
близких, которые были обезображены настолько, что опо-
знать можно было только по одежде. В отдельной яме были 
захоронены вещи расстреляных, где мама нашла полотенце, 
вышитое ею, которое отец взял с собой при аресте. Почерк 
расстрела НКВД немецкими “зондер командами” был на-
столько похож, что можно подумать, что расстрелы проводи-
лись одними и теми же лицами, или немцы проходили перед 
войной стажировку в НКВД1.

Намного позже, в 70-х годах, я с мужем моей сестры, 
полковником милиции, в архивах НКВД обнаружил, что мой 
отец, руководитель подпольной организации, состоящей из 
учителей и работников культуры района (все украинцы и два 
поляка), все они являются иностранными шпионами и укра-
инскими националистами, ставившими своей целью выход 

1 «Проходили...». За матеріалами архівів радянського НКВС і німецького Гестапо обидва ці 
відомства в передвоєнні роки таки обмінювались досвідом організації своєї роботи на рівні 
посадовців високого рангу.
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Украины из СССР и за союз с Польшей. 30 октября 1938 
года все члены организации были осуждены и в тот же день  
расстреляны. Всего было расстреляно 27 человек в возрасте 
от 23 до 45 лет”.

Що сталося з могилами і людьми у Вінниці після за-
кінчення бойових дій на території Поділля на початку 1944 
року? Про це є тепер автентичні і перевірені зізнання нао-
чних свідків.

“Дня 20 березня 1944 року радянська армія вступила 
у Вінницю. 23 березня того ж року оголошено, що всі меш-
канці міста мають перейти спеціальну перевірку і повинні 
прибути з паспортами до міського парку. Зібралося кілька 
тисяч людей. Нарешті під’їхало авто і в ньому кілька людей 
у формі МВС. Комісар Рапопорт, показуючи на порожні ями, 
що залишились після видовбування з них тисяч трупів, роз-
стріляних в 1937-1938 рр., запитав: “Що тут сталося?”. На-
род мовчав. Рапорт запитав вдруге: “Мовчите, зрадники Бать-
ківщини! Розповідайте, прислужники німецької пропаганди, 
хто з вас знаходив тут своїх родичів?». Таких сміливих, хто 
зразу наразився б на смертельну небезпеку, не знайшлося. 
Тоді комісар наказав війську оточити натовп і сам від’їхав 
до міста. Цілий день люди провели в молитві і в страшному 
напруженні, очікуючи нового лиха. Перед вечером комісар 
нарешті повернувся з довгим списком. Він викликав за пріз-
вищами, здебільшого, жінок. Біля ста душ вийшли на той 
виклик. Ці нещасні, що колись відшукували тут в цих ямах 
своїх рідних і близьких, тепер самі стали на краю могил. Ко-
місар викликав загін автоматників і подав команду: «По во-
рогах революції і зрадниках батьківщини во-гонь!». Люди, 
обливаючись кров’ю, падали в страшенні ями, що вдруге 
стали могилами нещасних жертв нового народовбивства”.

А.Драган. Пам’ятаймо про Вінницю!
В-во Українського Народного Союзу. 1986.

Якогось дня до нашого малесенькото подвір’я зайшов 
чоловік. Вже в пізніх літах, охайно вдягнений, він чемно 
звернувся до мами. Видно було, що то людина вихована.

Яким Павлович Березюк запитав маму, чи не погодиласъ 
би вона прийняти його на квартиру із столуванням за визна-
чених нею умов. Мама погодилась.

Пізніше я зміг знайти обґрунтування того рішення. 
Дуже просте: мужчина в домі. Прожив я з Якимом Павлови-
чем в одній кімнаті мало не п`ять років1.

За цей час я ніколи не бачив його в спідньому, як не 
бачив без піджака, коли хтось чужий заходив до хати! Не па-
лив тютюну, за все життя не випив й краплі вина. Ніколи не 
чув від нього жодного брутального слова. Умів тримати  себе 
рівно будь з ким і в будь-яких обставинах. Писав грамотно і 
каліграфічно. Освіта - початкова. Працював писарем, секре-
тарем, діловодом повітового суду, потім районного. З роди-
ни залізничного працівника. Батько все життя пропрацював 
станційним черговим, сторожем; мама - хатня господиня. 
Жили в казенній квартирі при залізничній станції. Ніколи 
нікуди не виїжджав за межі району. Любив доглядати за кві-
тами, знався на них. За найкращий відпочинок вважав про-
гулянку по околиці містечка. Мріяв мати свій будиночок.

Як вже почав я писати про людину, яка тієї лихолітньої 
пори ввійшла в “наш” дім, то й продовжу ще про деякі по-
статі, з якими довелось жити довгі-довгі роки. 

Найбільш значимою постаттю такою став Лесь Голо-
він. З літа 1942 року йшли ми з ним разом шість десятиліть.

 В одному завулку до нашого гурту підійшов такий 
собі хлопчина2: приземкуватий, худенький, з чорними очима 
більше схожими на дівочі. Знайомство відбувалось напруже-

1 З 1947 року, після того, як пішов «в люди», мама і Яким Павлович залишились вдвох. По-
мер Яким Павлович в 1968 році, проживши 78 літ. 
2 Лесь 1928 року народження.
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но, адже хлопчина - то “чужак”. Комусь з нас треба було “пе-
ревірити” чужака. Вийшов на два кроки вперед я:

- Ти хто, Маруся? Це я так звернувся до незнайомця, 
приймаючи його наче за дівчину.

- С-с-сам ти М-м-ма-ма-р-р-уся.
Ватага вибухнула реготом. Сміялись не стільки від 

того, якими іменами ми відрекомендувались, скільки від 
того, як це було артистично вимовлено1. Не маючи більше 
ніяких аргументів і відчуваючи, що авторитет мій катастро-
фічно падає, я вирішив «підняти» його за допомогою рук. І 
ось ми уже борсаємось в пилюці на землі. За деякий час я 
опинився зверху над своїм суперником. Хтось з “кумпанії” 
пригасив мою радість від перемоги, кинувши:

- Хлопці, а цього “марусика” батько працює якимось 
пурисом в управі. Сам бачив як він з бурмістром ручкався2.

При наступних наших зустрічах я все намагався якось 
дошкулити своєму сусідові (Головіни жили за якихось 80 - 
100 метрів за рогом нашої вулиці): штовхав, робив підніжки, 
скубав, обзивав, і цим доводив його до плачу. Врешті-решт 
сам і напоровся на рішучість, як прийнято казати, другої сто-
рони. В який раз, викобенюючись, я дійшов до самого двору 
скривдженого. Той зайшов у хвіртку, а в дворі батько. По-
бачивши такою «скислою» свою дитину, Лука Єфремович 
висмикнув з дровняка «аргумент», тобто, грабове поліно і, 
з відповідними для душевного стану виразами, жбурнув тим 
«аргументом» у мене. Не попав, скоріше, не мав наміру по-
пасти, але мета, все ж, була досягнута...

З того часу в мирі і злагоді прожили ми з Лесем все 
життя.

Незабаром і з другого боку з’явились у мене приятелі. 
Кажу з “другого”, бо Лесь жив по одну сторону нашого жит-

ла, а нові приятелі поселились з другої сторони. Там стояв 
давно покинутий будинок стіна об стіну з нашим. Занесло 
нових поселенців вітром війни з далекого міста Брусилова. 
Нова господарка була досить огрядна жінка з двома синами-
близнюками Петро і Фелько. Розмовляючи з дітьми, мама 
ніколи не змінювала їх імен по відмінках, хоч би як того не 
вимагалось за побудовою її висловлювань.

Першого разу я побачив братів на вулиці, коли вони гна-
лись за собакою, який, підігнувши під себе хвоста, опустив-
ши вуха, намагався стати якомога меншим і непомітнішим. 
Собака просто таки стелився до землі, гарячково крутячи го-
ловою, щоб відшукати якийсь лаз або першу ліпшу щілину 
і пірнути туди. Тут я мав необережність (як перший хлопець 
на цій вулиці) щось вигукнути чи то на захист собаки, чи 
то в осудження собаколовів. Брати без всякого обговорення 
і попередження взяли мене спереду і з тилу, і швиденько на-
давали досить дошкульних мордачів. Закінчили вони мене 
«чистити» так же раптово, як і почали. Мабуть, шкодуючи, 
що дарма згаяно на мене час.

Поправивши шапку, яку мені було збито на потилицю, 
я пішов у свій двір і, щоб таки ж не “загубити лице”, про-
мимрив більш собі, ніж спритним мисливцям:

- Нічого, нічого, я вас по одному вполюю.
А собаку я таки врятував. Вона за той час знайшла, 

куди шмигнути.
Мама, глянувши на мене, сплеснула руками:
- Ти що, з котами побився? Як же вони подряпали тебе!
Близнюки були одягнені у куфайки на виріст. Руки їх 

десь там далеко ховались в непомірно довгих рукавах. Ось 
вони і хльостали мене кінцями тих рукавів, наче китицями. 
Видно на рукавах були гудзики, які залишили виразний слід. 
Попри всі прикросщі першої зустрічі, ми досить швидко пото-
варишували. Петько і Фелько були, як кажуть, бідові хлопці. 1Ніхто з нас ще не знав. що Лесь сильно заїкався.

2Лука Єфремович Головін - батько Леся, працював у той час секретарем міської управи.
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З ними не занудьгуєш. І в хаті їхній було весело. Мама їхня, 
тьотя Гражина, придбала двох кумедних поросят і поселила їх 
в першій прохідній кімнаті. В другій, глухій, жили самі.

Бувало прийдеш, то раніше, ніж зайти до людей, по-
спілкуєшся з поросятами. Ніякої огорожі (клітки) не було. 
Поросята миттєво, постукуючи по дерев’яній підлозі копит-
цями, кидались до ніг гостя, швиденько обнюхували і все на-
магались гризнути черевика. Кімната була вузенька і довга. 
Так що обійти кумедних поросят і те, що лежало на мокрій 
підлозі, паруючи специфічним запахом, було досить склад-
но. Та якось люди давали собі ради.

В “людській” же було затишно і весело. Хлопці багато 
розказували про свою батьківщину - Брусилів. На вулиці їх 
так і прозивали: “брусилівці”. По-моєму, вони навіть пиша-
лись тим.

Скоро спорожніле містечко наповнилось людом. Майже 
водночас на залізничну станцію почали прибувати вагони із 
“сталінградцями” і “таганрожцями”. Щодо перших, то серед 
них не було жодного чоловіка - одні жінки з малими дітьми. 
Їх було кілька десятків сімей, і розселились вони, здебільшо-
го, по спорожнілих хатах нового міста. Розказували приїж-
джі, що їх переселено із зони бойових дій з-під Сталінграду.

Якщо сталінградівці, натерпівшись від постійного ри-
зику, голоду та всіх інших незгод, тихесенько і діловито за-
йнялись пошуками способів здобування хліба насущного, 
то таганрожці постали перед міщанами якоюсь шабашною 
ватагою, яка втішається, що добре прожила саме цей день, 
а далі що буде, то буде... Серед цих новоприбулих тільки не-
величка частина були сімейні, а то все молоді та середнього 
віку чоловіки. Всі вони були завербовані організацією Тодта1 
як спеціалісти по ремонту літаків. Де вже там в Таганрозі 

було таке виробництво, ми тоді, звісно, не знали. Ми тільки 
чули, що прибулі були кваліфікованими слюсарями, елек-
триками, механіками, токарями і таке інше. Мабуть, у німців 
вони були в ціні, бо ті видавали їм продуктові пайки, платили 
заробітну плату.

В ангарах, казармах колишнього військового містеч-
ка розпочато облаштування виробничих цехів, майстерень 
тощо. На слуху тільки й чути було: «Юнкерс, Юнкерс». Ма-
буть, там збирались ремонтувати бойові літаки типу «Юн-
керс». Огорожу містечка відремонтували, поставили сторо-
жові будки, встановили суворий пропускний режим. Деякі 
місцеві чоловіки, через своїх нових постояльців, почали шу-
кати якоїсь можливості влаштування на те виробництво, бо 
безробіття і злидні ставали все більше і більше дошкульні-
шими. Видно, що німці мали серйозні наміри по організації 
польових авіаційних майстерень, бо незабаром розпочався 
другий етап облаштування. На лузі, між двома рукавами 
Бугу, аж до пагорбів під Соколовою, почали ходити якісь 
люди з вимірювальними приладами: теодолітами, мірними 
лінійками, довжелезними мотузками. Вони міряли, забивали 
кілочки, наводили межі і все це під команду того, що безпе-
рервно заглядав в окуляри свого триногого приладу. Скоро 
всім стало зрозуміло: готуються будувати аеродром. Та ви-
дно не судилося окупантам облаштуватись. Фронт поволі 
почав наближатись, глибокий тил для німецьких військ під 
ударами радянської армії скорочувався і скорочувався. Ажіо-
таж навколо будівництва швидко погас. Кудись поділось на-
чальство. Робітники-авіаційники залишились напризволяще. 
Відродження німецьких люфтваффе1 не відбулося.

Як часто буває, будь-які події чи обставини, мають, так 
би мовити, свій позитив. Для нас, підлітків, “позитив” був 
хоч би в тому, що нудьгуючі молоді чоловіки охоче прийма-

1Напіввоєнізоване відомство (підпорядковане командуванню вермахту) для будівництва 
укріплень та інших потреб армії. 1Повітряні сили.
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ли пацанів в свою компанію, з захопленням розповідали про 
“перемоги” над тутешнім жіноцтвом. Ми швидко засвоюва-
ли таку звучну російську мову, багатющий розсип її ненор-
мативної лексики.

Неодмінною складовою довгих осінніх вечорів була їх 
“музична частина“. У гурті таганрожців завжди знаходив-
ся гітарист. Мене захоплювало уміння такого виконавця не 
стільки відщипувати на струнах два - три акорди для надання 
потрібного ритму, скільки уміння вести мелодію і саме її му-
зикою створювати настрій. Знайшлися скоро й серед наших 
охочі та кмітливі. Вони досить успішно почали переймати 
техніку гри; тим більше, що старші наставники доброзичли-
во і терпляче “ставили” їм руку. Звісно, переймалися “учні” 
не тільки технікою, а й тематикою. Була та тематика досить 
звуженою і ущіпливою: все більше про “Мурку”, “Волну 
морскую”, про “Костю с одесского причала...”, ну і “про лю-
бовь несчастную”...

Вперше тоді довелося почути радянську табірну пісню: 
про політв’язнів, про сибірські табори... Деякі з тих пісень 
запали в пам’ять на все життя.

Нас как зверей оградили
Колючим забором кругом,
И на долгие годы лишили
Знать не видеть родительский дом.
Конвой, брат, у нас одинокий,
Здесь сын охраняет отца,
Он тоже свободы лишенный,
Он должен стрелять беглеца.
І приспів з конкретно-адресним запитанням:
Ах! Москва, Москва, Москва,
Что ты сделала из меня?
................................................
................................................

Зовсім мало залишилось у Хмільнику тих братків-та-
ганрожців. Більша частина їх пристала до останніх обозів 
відступаючих окупантів. Декілька родин залишилось. Так я 
познайомився та зійшовся з Віктором Голосовим, який тро-
хи згодом врятував мене, щонайменше, від каліцтва. Про це 
далі.

Дні, тижні, місяці окупаційного режиму мали для не-
щасних людей досить змінну напругу по силі своєї течії. Не-
змінним, непорушним було для них тільки одне - залиши-
тись живими. Потрібно було шукати засоби для виживання, 
бо все, що можна було продати - було продане; все, що мож-
на було обміняти - обмінене; заробити ніде.

Щоденно мама спускалась до річки набрати води. Ось 
і звернула увагу на острівець, що утворився посеред річки 
після весняної повені. Знайшла брід, роздивилась, скільки 
тієї незаселеної землі, розтерла на долоні жменьку мулу. 
На другий день раненько підняла мене, зібрала два тлумач-
ки насінної картоплі, і до полудня ми ту картоплю висади-
ли на острівці. Садили прямо в цільний ґрунт, попередньо 
не скопуючи. Мул ще не влігся як слід, не затужавів. Влітку 
мама ходила підгортати вже сама. Копали у вересні. Такого 
врожаю більше не бачив: два корчі - відро, рідко три корчі 
- відро. Накопали 300 відер - 150 пудів. Сусіди заздрили по-
доброму, перемовляючись:

- От, Кульчицька, додумалась!
Найважче було переносити бараболю з острівця у льох. 

На другу весну той острівець знесло повінню.
Знайшлась і для мене робота, не постійна, сезонна, але 

все ж таки - робота. Поруч з нами, десь за сорок - п`ятдесят 
кроків, стояв напівзруйноваиий католицький храм. Взялися 
парафіяни відремонтувати костьол, щоб можна було прави-
ти службу, помолитись, охрестити дитя, висповідатись, по-
ставити свічку за упокій. Згодили муляра з Війтовець пана 
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Домбровського. Дідусь Домбровський - середнього зросту, 
сухопарий, з трохи уповільненими рухами, мав таку ж упо-
вільнену манеру вести розмову. Зате будь-яка робота, за яку 
брався пан Марцін, як його називали, просувалась напрочуд 
швидко.

Мама, нічого не кажучи, підвела мене до дідуся Домб-
ровського, привіталась, і між ними відбулася така розмова:

- Оце він.
- Добже, пані.
Тут же пан Марцін сказав, звертаючись до мене:
- Ми, хлопче, маємо за півтора - два місяці привести до 

божеського стану цей храм. Люди надіються на нас.
З тієї настанови найбільше мене вразило слово “ми”, і 

хоч в подальшому моя участь у відбудові костьолу полягала 
в тому, що я замішував розчин, підносив вапно, глину, пісок, 
настеляв дошки, рубав дріт на цвяхи, подавав, складав, за-
мітав - я запам’ятав оте, папа Марціна, «ми». Сам же «голо-
вний виконроб» (перші кілька днів у «бригаді» було тільки 
нас двоє) - і муляр, і маляр, і тесля, і слюсар; до будь-якої 
роботи в нього «стояли» руки і «варила» голова.

Коли треба було виконати складну і важку роботу, з Дя-
ківець, Соколови, інших сіл, приходило 5-8 чоловіків. Пра-
цювали вони не за платню, а якби “офірували” свою працю.

Скільки та людина показала мені! Скільки, за якихось 
два місяці побачено мною житейської мудрості! Але ж діду-
ньо Домбровський майже не розмовляв зі мною, не повчав, 
не дозволяв, не забороняв. Просто був поруч, я бачив, як він 
працює, як спілкується з людьми, як поводить себе в храмі 
Божому. Все, що треба було мені зробити, майже ніколи не 
загадувалось ним, а поверталось такою стороною до мене, що 
було зрозумілим і за порядком виконання, і за об’ємом роботи.

Домбровський уміло і визначено комбінував знаряддя-
ми праці: клином, важелем, колесом. З часом людство уріз-

номанітнювало види тих знарядь, придумуючи всілякі похід-
ні з них: підйоми, ломи, котки і т.ін.

Пощастило бачити, як пан Марцін організував демон-
таж залізних таврових балок, що ділили середню частину 
храму на два поверхи.

В 30-х роках костьол було закрито. В його приміщенні 
організовано майстерні районної машинно-тракторної стан-
ції МТС. 

“Нові господарі” дбали про раціональне використання 
виробничої площі.

Поділивши костьол по висоті на дві частини, будівель-
ники вирубали в членувальних колонах глибокі ніші і запра-
правили в них кінці восьмиметрових сталевих тавр сороко-
вого номеру1. Приміщення майстерень стало двоповерховим, 
Для підйому багатотонних балок використовувались ланцю-
гові талі2, парові крани, лебідки.

Війтовецький «інженер» добрався до таври із зовніш-
ньої сторони мурованої стіни, виколупавши в торці балки 
кілька цеглин. Робітники склали чотири кліті (зруби) і під-
ставили їх на котках: два - під тавру в середині будови, а два 
- зовні, в тому місці, куди мала посунутись сталева балка.

За допомогою чотирьох метрових важелів під тавру 
підкладено декілька грабових кругленьких оцупків, клинами 
встановлено потрібний кут нахилу таври в сторону її вихо-
ду і... залишалось тільки підштовхувати непотрібну залізяку 
з храму. Висунуту таким чином тавру спускали по латах на 
землю. За першою виштовхали й інші.

Пан Марцін не метушився, не кидався командами, він 
стояв і дивився. Правда, погляд його був виразним і  легко
читався... Коли ж йому доводилось втрутитись, то для робіт-
ників досить було його отриманого поруху руки, або ледь по-

1Костьол побудовано в 1603 році.
2Механізм для підйому вантажів.
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мітного нахилу голови.
Робота йшла легкоо, невимушено і швидко. Спостері-

гаючих, цікавих було набагато більше, ніж виконавців. Я теж 
мав своє робоче місце і почував себе рівним серед цих до-
свідчених дядьків.

Таких “толок” було кілька, а то в подальшому ми до-
лали кусок роботи за куском все вдвох та вдвох.

Про якусь платню я не питав, а мені не казали. Не при-
йнято це в нас. Раз мама домовлялась, то так має бути

Вичистивши вівтар, середню частину, притвори і за-
хрестя від всього непотребу, ми почали підготовку до му-
рування престолу. Це такий прямокутний стіл посередині 
вівтаря, на який кладуться атрибути богослужіння. Мені тре-
ба було викопати яму для закладки фундаменту, і коли вже 
розпочав цю роботу, то пан Домбровський (зайнятий якоюсь 
іншою роботою) сказав, що треба копати глибше, аби пере-
свідчитись, що там немає порожнин, неущільненого ґрунту і 
т.ін. Сказав, і як у воду дивився.

Копнувши черговий раз лопатою, відчув характерний 
скрегіт. Подумав - камінець (так вже було), взяв лома і почав 
тикати ним, щоб можна було підважити і вивалити догори 
кам`яну брилу. Раптом вістря лому пірнуло в порожнину, ін-
стинктивно затиснув лом, не даючи йому вислизнути з рук.

Пан Марцін розколупав ломом ту діру ще більше, а 
потім ганчіркою обмотав кінець невеликого патика, вмочив 
його у дьоготь, запалив, і коли факел добре розгорівся, кинув 
його в отвір. Лежачи на дні ями, дідусь довгенько то одним, 
то другим оком вдивлявся через ту діру, намагаючись по ми-
готінню світла щось там розпізнати.

Мабуть, він усе там роздивився і зрозумів. Пан Марцін 
підвівся, промовив багатозначно: - “Та-ак”, і далі:

- Ти, синку, тут послухай, а я піду в склеп, постукаю1.

1Під захреям костьолу був підвал, який інколи назвивали «склеп». 

Тепер я ліг, притулившись вухом до пробитого отвору. 
Скоро почув глухе постукування. Воно то наближалось, то 
віддалялось. Мінялись звуки і по висоті.

Скоро прийшов пан Марцін. Не вдаючись до викладен-
ня своїх спостережень, відміряв два сажені в глибину вівтаря 
і, не відхиляючись від осьової лінії, показав:

- Копаємо тут. Землею звідси закидаємо яму там.
Я полегшено зітхнув. Все ж не прийдеться виносити 

землю з костьолу в далекий кут двору.
Розмов про наше «відкриття» більше не було, Справа 

в тому, що в старій частині було багато підземних переходів.
Як би там не було, а ремонт костьолу наближався до 

свого завершення. Вдалося сяк-так позбавитись захаращен-
ня, вигребти уламки арматури, цегли, затенькувати тріщини, 
вибоїни і, головне, побілити вапном стіни, вимити вікна, по-
фарбувати вхідні двері.

Все ж таки можна було “огледітись” і “глянути вгору”. 
Коли глянули, то побачили, що на костьолі (!) немає хреста... 
Тепер задумались.

Як то дістатись до самої верхівки виступаючої над да-
хом трикутної консолі, що вінчала весь архітектурний набір 
фасадної частини храму? А хто наважиться туди вилізти?

Стояла купка парафіян, позадирали голови, радились. 
З різних причин, але ніхто з них не почував себе гідним до 
того. Той старий вже, той скалічений, то відважитись не в 
змозі. Зійшлись на думці, що то має бути хтось легкий духом, 
спритний і по силі.

Запропонували Яцеку Адашинському, та батько його, 
пан Єжик, костьольний сторож, залементував:

- Та що ви! Та де там йому...!
На тому всі й розійшлися. А я з паном Марціном нала-

штувались розбирати залишки риштування. Ось тут він мені 
без всяких передумов сказав:



202 203

- Як зможеш, то я побалакаю з мамою...
Побалакав.
А вже зовсім над вечір, перед тим як розійтись, сказав:
- Проситиму Бога, щоб завтра був погожий день: без 

вітру, без дощу.
День і був такий, якого випросив дідусь Домбровський.
Ще зранку до костьолу підійшло кілька чоловіків. 

Поки вони з Домбровським готували довжелезну линву (до-
сить товста мотузка), приміряли до неї тоненький шпагат, 
складали в порядку великі цвяхи, моток дроту, дощечки, 
пилку, свердло ручне, сокиру, - все то робилось для того, щоб 
було “під руку”, - я придивлявся до даху так, наче бачив його 
вперше.

Покрівля середньої частини костьолу мала клиновидну 
форму, вістрям догори. Бокові частини даху, покриті залізом, 
були не такого крутого нахилу, так що, вилізши туди, мож-
на було ходити не боячись сповзти донизу. Лицьовий торець 
даху виступав десь на півметра по всьому периметру. Все це 
разом утворювало фронтон, на вершині якого встановлював-
ся хрест.

Один з дядьків перекинув шпагат з прив`язаним камін-
цем через гребінь даху, а вже шпагатом витягнули линву. Пан 
Марцін спритно перев`язав мене другим кінцем линви попід 
пахви і за широкий березовий пояс, який заздалегідь припа-
сував на мене. Помах рукою, і... я ледь встигаю перебирати 
босими ногами вверх по крутизні даху. Тільки-но вчепився 
руками за ребро стику, як натяг кінців линви послабшав з 
обох сторін і я, перекинувши ногу, всівся на даху. За 10-12 
«скачків» опинився біля самого фронтону, з тильної його 
сторони. Тут же до мене підтягли «сідло»1.

 Тепер, вже стоячи на сідлі і тримаючись за фронтон, 

можна було роздивитись - де і як встановити хрест. Тут маю 
сказати: ще перебуваючи “на землі” мене було попередже-
но, що «гніздо», в яке потрібно вставити хрест, може бути 
“зайняте“, тобто, в ньому може бути залишок деревини, або 
воно обсипалось і втратило належну ціліндричну чи прямо-
кутну форму.

Я побачив: у “гнізді” стирчав оцупок деревини. Подане 
мені свердло вкрутив в напівтрухлявий кілочок і досить лег-
ко його витягнув. “На землі” швиденько підтесали обземок 
хреста, тепер вже за відомими розмірами, і... “віра”1 до мене.

Тут настала найризикованіша частина роботи, хрест 
досить важкуватий (дубовий) і, щоб поставити на місце, тре-
ба було обома руками належно виважити його і при цьому не 
втратити рівноваги.

Виважив. Не втратив. В руках тримав же бо хрест...
Ще хвилина на те, щоб законопатити тавотом2 щілини 

навкруги обземка хреста і... «майна» «на землю».
Пан Марцін сказав мені, що на сьогодні достатньо і я 

можу йти додому. Мама чекала мене. У двір вона не вихо-
дила і у вікно в сторону костьолу не дивилась. По тому, як 
вона подала мені їсти, відчув, що вона пережила до того часу, 
поки я не появився в дверях.

Стояв той хрест понад десять років. Поки я нікуди не 
виїжджав з міста, то цей епізод поступово вивітрювався з 
моєї пам`яті; так що ні я сам, ні хтось з моїх товаришів і не 
згадував про нього. А ось, коли став навідуватись з далеких 
країв, то першим кидався в очі хрест, і я тоді згадував, як то 
було.

Чи не одна з найвищих будов у місті, після чергового 
мого приїзду, виявилась не була вже такою й високою. І схи-

1Дерев’яний стілець-опора, збитий з двох дощок під потрібним кутом.

1«Віра!» - підняти вантаж, «Майна» - опустити вантаж.
2Густе мастило для захисту дерев’яних та металевих виробів від вологи.
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ли даху не такі вже й круті, і сам хрест не такий вже й вели-
кий, і, взагалі, нічого особливого в тому не було.

Особливе, все ж таки, було. Зразу ж після встановлення 
хреста, мама вирішила мене охрестити.

На першу службу в костьолі з`їхалося багато прихожан 
зі всієї округи. Вперше в житті довелося побачити таке за-
хоплююче видовище. “На хорах” встановлено не бачену, не 
чувану до того справжню фісгармонію. Прониклива мелодія, 
злагоджений спів зворушували душі парафіян.

З усього ритуалу запам`яталась прохолода священної 
води, якою окроплено нас, хлолчаків, та подарована пробо-
щем невеличка книжечка “Катехізм католіцкі для дзеці».

Дідусь Домбровський помер холодної і голодної зими 
1947 року.

Згодом “прилаштувала” мама мене до роботи в “Кооп-
тасі». По «совєтах» німці залишили таку організацію в не-
доторканості, бо дуже вже було зручно через той “Кооптах” 
вигрібати у селян для потреб Рейху кури, качки, гуси, яйця.

Директором районного “птаства” був якийсь Згур-
ський. От мама й пішла до нього додому (знайома була з його 
дружиною) і впросила, щоб “зглянувся”.

Йти на роботу треба було через усе містечко, аж до 
станції вузькоколійки. Поставлено мене на збивання скри-
ньок для яєць.

Першого дня збив я тих скриньок п’ять чи шість, а далі 
вправно збивав і по п`ятдесят. Старався. За десять скриньок 
давали одне яйце. Заробляв я не так, щоб дуже, зате навчився 
забивати цвяхи – семидесятку1 за два удари молотком.

Згодом мене перевели на більш «хлібне» місце у брига-
ду вантажників-експедиторів. А це вже серйозно!

Вантажник, та ще й експедитор, має доступ до мате-

ріальних цінностей. Як тільки накопичувався на складі ван-
таж, то треба було доставити його в Козятин1. Це означало, 
що наша бригада (чотири чоловіки) мали завантажити дві 
здоровенні німецькі автомашини яйцями (500 штук в одній 
скриниі), або великими клітками з живністю (кури, гуси, 
качки) кілька товарних вагонів.

Коли їхали машиною, то в кабіну сідали шофер-німець і 
солдат з гвинтівкою, а ми, вантажники, вмощувались по двоє 
в якийсь закуток в кузові . Їхали до перехрестя дороги на 
Любар з середньою швидкістю, а вже на перехресті німець 
гнав машину з натужним ревом двигуна, аби якнайшвидше 
перескочити небезпечну ділянку дороги. Згорілі, понівече-
ні остови машин по обидві сторони дороги свідчили, що не 
кожного разу вантаж доставлявся за призначенням...

Коли ж їхали залізницею, то до Козятина – товарного 
прибували напівзомлілі. В завантажених до самої стелі ваго-
нах з клітками нещасних курей була така духота і такий смо-
рід, що спирало дихання, починалася блювота паморочилась 
голова. Двері відкривались лише на станції призначення, а 
вже тут треба було здавати весь товар.

Додому везли по дві-три курки, а то і гусці, до того ж, 
втішалися й тим, що самі вціліли.

Награбованого німцями в наших краях було достатньо 
лутку виважиш, де якийсь хлівець завалиш. І все це крадько-
ма, щоб не скрипіло, не гупало, не деренчало.

Другим здобутком були книжки. Здебільшого, можна 
було натрапити на них на горищах. Закутки, ледь-ледь освіт-
лені променем через зсунуту черепичину чи якусь іншу щі-
лину, часом відкривали очам таке багатство, що дух захоплю-
вало. Які скарби попалились! То півметровий стос «Нивы»2 

1Семидесятка – цвях довжиною 70 мм.

2Вузлова велика залізнична станція за 80 км від Хмільника.
2Нива – громадсько – політичний, літературно-художній ілюстрований журнал. Видавався 
в Росії до 1947 року.



206 207

з  досконалими фотографіями,  репродукціями; то Брокгауз і 
Єфрон1 з розтлумаченням всього і всіх на світі; то біблейські 
фоліанти Старого і Нового завіту на мові Ісуса Христа; по-
падались товсті книги в палітурках із шкіри та глибокотис-
неним шрифтом їх назв, в зміст яких проникнути було мені 
не по силі.

Для того, щоб “подорожувати” по горищах, не треба 
було давати собі труду переходити з хати в хату, шукати вхід 
на те горище, думати, як вилізти на нього.

Будинки стояли так щільно, що можна було перелізти 
по верху з одного на другий і так далі через слухове віконце, 
чи поміж латами2.

Опинившись на «об`єкті», перш за все витримуєш па-
узу, щоб призвичаїтись до сутінку, роздивитись хоч трохи, в 
якому місці виставлено комин, як йдуть лежаки, на якій ви-
соті бантини, крокви, щоб лобом їх не лічити. Розгледівши і 
зорієнтувавшись, починаєш поволі просуватись у самісінькі 
закутки горища, густо засновані павутинням.

Нарешті, серед подертого і зітлілого лахмітгя, розпаро-
ваного зношеного взуття, потрісканих і щербатих черепків 
глиняного посуду, стільців без одної-двох ніжок, - часом на-
трапляєш на скарб-книжки, покриті товстенним шаром пи-
люки і горобиного посліду.

Чому книжкові скарби знаходились в глухих закутках 
горищ, я зрозумів через багато років пізніше: то все були ви-
дання дореволюційні а отже, - контрреволюційні. Власники 
тих багатств, щоб не вскочити в халепу, в такий спосіб вирі-
шили позбавитись її. Добре, що в такий, а не спалили.

Якось трапилось мені погожого дня проходити через 
міський парк, що розкинувся на кількох гектарах в підніжжі 

замкової гори. На просторій галявині, обрамованій з однієї 
сторони берегом річки, з інших - щитом чагарнику, на до-
брих конях гарцювало кілька вершників.

Спершу вся моя увага зосередилась на конях. Іхні ви-
сокі ноги з білим перев`язом коло самих копит безшумно 
перебирались так, наче коні виконували якийсь танок. Кру-
тий вигин шиї вказував на їхню добірну породу. Гострі вуха 
тремтіли, даючи знак, що готові почути ту мить, коли про-
лунає команда.

Увага моя відволіклась од коней, тільки-но я почув, як 
один з вершників заговорив жіночим (!) голосом.

Доводилось мені чути і читати про жінок на конях. А 
ось бачити - не доводилось. Незвичним було те, що вершни-
ця нічим не відрізнялась від вершників.

У всіх були чорні крислаті капелюхи, світло-коричневі 
шкіряні штани-голіфе, однакові з численними гудзиками, ка-
мізельки, з-під яких випинались білі сорочки. Вузенькі кра-
ватки-шнурки розсікали навпіл груди вершників так стрімко, 
ніби-то роздвоювали і їхні обличчя. Руки, зачохлені в паль-
чата, були при ділі: одна тримала ціле гроно вуздечок для 
послуху коневі, друга - короткий батіжок-стек з дерев`яним 
окістом. Лискучі халяви чобіт з високим підбором, встром-
лені в металеві стремена, щільно облягали чепрак животини.

Так розважались на “своїх”, тепер, угіддях кінною ви-
ходкою різні штадт-гебіткомісари, вправляючись один перед 
другим на просторій галявині старою парку.

Не можу сказати чому те, ненароком побачене, вдарило 
мене важкою гнітючістю, хоч вершники, по всьому було ви-
дно, мали гарний настрій - сміялись, дружньо підбадьорюва-
ли вправкицю і, взагалі, тримались хвацько.

Продовжували тягнутись дні окупації. Поняття “тим-
часовість” поступово губило свою первинну значимість. На-
віть славнозвісні події зими 42-43 років на побережжі Вол-

1Брокгауз, Єфрон – складачі багатотомного енциклопедичного словника.
2Лати, комин, лежаки, бантини, крокви – будівельні складові конструкції горища будь-якого 
будинку..
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ги і в степах Дону – чутки, про які докотились до пагорбів 
українського Поділля - мало втішили покинутий на поталу 
і нещадно затиснутий ходою війни місцевий люд. Дуже то 
вже було далеко - за тисячі кілометрів від порогу хати. Ко-
жен шукав як вижити зараз, як утримати родину, як зберегти 
хочтякесь обійстя.

Довелось мені знову стати “зв’язковим”.
На той час тьотя Броня жила в селі Війтівцях, в родині 

свого чоловіка. Дядька Яна мобілізували на війну. Доля його 
склалась так як у мільйонів радянських чоловіків-червоноар-
мійців. Пришкутильгав він додому в кінці грудня 41-го, пора-
нений, схудлий і вкрай мовчазний. З розмов між сестрами я 
взнав, що як Миколайович, перебуваючи в оточенні під Брян-
ськом, був поранений в ліве стегно, що підібрала його і вихо-
дила російська родина, що він тяжко хворів і лише, коли фронт, 
просунувся далеко на схід, зміг дістатись до рідного дому.

Мої ж обов`язки “зв’язківця” були не складні. Треба 
було кілька разів на тиждень “збігати” в село Війтівці до тьо-
ті, взяти там приготовлену роботу для мами, потім віднести 
назад, потім знов занести на примірку і таке інше. Відстань у 
вісім кілометрів я долав за півтори години.

Кожного разу тьотя Броня знаходила чимось мене на-
годувати. В селі з цим було трохи легше. А одного разу, коли 
мені вдалось прислужитись, то чи не вся сільська вулиця за-
говорила про мене, з чого я теж скористався, щоб “стригти 
купони”.

А справа була така.
Черговий раз, вбігши в тітчин двір, я помітив, що на-

вколо розлогої вишні зібрався цілий гурт жінок. Були там і 
мої однолітки - трохи старші і трохи молодші. Всі вони поза-
дирали голови догори, про щось гомоніли. Деякі показували 
рукою кудись у верхівку старої вишні. Найбільше бідкалася 
тьотя Броня.

Підішовши ближче до гурту і теж задерши голову як 
всі, я побачив бджолиний рій, що вилетів з вулика і всівся на 
самій верхівці дерева. Щось спонукало бджіл покинути ву-
лик1. Але для власника пасіки, то велика біда. Спокусі поки-
нути гніздо можуть піддатись і другі бджолинні сім`ї, і тоді 
втрати неминучі. Скільки-то праці треба буде прикласти, 
щоб розстаратись на нову пасіку хоч би в три-п`ять вуликів.
До того ж, пошесть (залишити вулики) може передатись і су-
сіднім пасікам. Саме це стривожило людей і вони так близь-
ко і співчутливо прийняли нещастя, яке поки що трапилось 
тільки в сусіда.

Я знав, що треба робити, як це робилось на пасіці в 
Вуглах, де жила моя бабця.

Тут же у дворі, вгледівши на призьбі кимось залише-
ний очеретяний кошичок, я підхватив його і до тьоті:

- Дайте півложечки меду.
Вона змастила кількома крапельками меду денце ко-

шика і подала мені догори, бо я вже сидів на першій гіляці 
вишні.

Затиснув під коліно ногавиці благеньких штанців, зака-
тав по лікті рукава сорочки і поволі, дуже обережно, повзучи 
по стовбуру поміж гілляк, підтягнувся до самого рою. А що 
таке рій? Треба уявити собі пузатий череп`яний кухоль, пере-
вернутий до низу витягненою шиєю. То так бджоли обліпили 
свою матку породільницю. Інші бджоли рояться навколо кух-
ля - стережуть його. Тепер, патичком поволеньки розгортаю 
стінку кухлика в найтовщому місці і добираюсь до матки. Її 
легко впізнати: тулуб в півтора-два рази довший від тулуба 
її дітей, жовтувате черевце, міцніші крильця. В цей момент 
завмираю, дихання дуже стримане бджоли-вартові обліпили 
мене, повзають по руках і обличчю, ворушаться у волоссі на 

1Найвірогідніше це процес саморозмноження, внаслідок чого бджолам стає тісно у вулику 
і вони шукають більш просторого «приміщення».
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голові, злітають, сідають - принюхуються. Нарешті вигор-
таю матку у заздалегідь підставлений кошик. Залишається 
чекати, аж поки бджолина «свита» не обліпить матку тепер 
вже на дні кошика, а «варта» перенесеться на новий об`єкт 
охорони. Коли ж я, «герой», спустився на землю, тітка Броня 
з вдячністю дивилась на мене. Та й сестра моя Гірця теж не 
зводила з мене своїх широких очей.

Надвечір прийшов дядько Ян. Не знаю, що там йому 
розказували, але вийшовши з хати, постояв мовчки біля мене 
і, думаючи про щось своє, поклав мені руку на плече.

З розмов старших стало мені відомо, що Ян Микола-
йович займається добуванням торфу. Безлісе село потерпало 
без дров. Обходились люди соломою, бур`яновим сушняком; 
в кого була скотина, то пильнував кізяки, щоб бува сусід не 
перехопив. Кмітливий і завзятий до роботи Ян Миколайо-
вич, як тільки став по весні на ноги, задумав розробляти за-
недбане торфовище на далекій околиці села. Самому не по-
тягнути та й небезпечно. Почав він організовувати жіночу 
бригаду, попередньо знайшовши порозуміння із старостою 
села. В подвір’ях мешканців села стали з’являтись акуратно 
складені стосики висушених торфобрикетів. Мало того, Ян 
Миколайович привіз цілу фуру тих брикетів нам у містечко.

Було те паливо не добірне: багато попелу та диму і мало 
тепла, та перебитись, все ж таки, можна. Підводу з кіньми 
довелось відганяти мені, бо Ян Миколайович занедужав. Ко-
ней не гнав на возі лежав хворий.

На осінь 43-го загальна «атмосфера» у місті почала мі-
нятись. Дійшли звістки про програні німцями битви під Ста-
лінградом і Курськом, поразки гітлерівських військ на сході 
України.

Свій відступ німецька пропаганда пояснювала якимись 
там стратегічними, вищого порядку, міркуваннями. Ніби-то 
виникла потреба скоротити видовженість фронту, або випря-

мити його; перегрупувати, передислокувати армію, корпуси, 
дивізії.

Проте, “сірий” народ містечка і його округи досить 
швидко розібрався в хитросплетеній термінології і, комен-
туючи всі ці морфемні вибрики, заміняв їх одним влучним, 
хоч і не до друку, терміном - “вс...ся”. В який раз, читаючи 
в місцевій газетці бадьорі повідомлення про успіхи німець-
кого війська на Заході чи Сході, так і казали - німець знову 
“вс...ся”, чомусь користуючись в цій граматичній конструк-
ції лише одниною.

Бруківкою міста все частіше гуркотіли довжелезні 
колони гусеничної і колісної бронетехніки і ми, хлопчаки, 
швидко зорієнтувались у відмінностях “тигрів”, “пантер”, 
“фердинандів, калібрах багатоствольних чи довгохоботних 
гармат, швидкострільності зчетверених кулеметів, потуж-
ності двигунів страхітливих вантажівок. Знали, що ці мон-
стри там будуть розлущені нашими “катюшами”, “ванюша-
ми”, “тридцятичетвірками», “ілами” та “петеерами”.

Тут, у містечку, - цяточці на середньомасштабній карті 
майбутнього поля рядових сутичок німець теж став почува-
тись нервово, хоч ще і не осоромився так, як там, де лише 
“вирівнював” лінію фронту та “перегруповував” бойові 
з’єднання.

Кудись щезли чисельні напіввійськові, напівцивільні 
організації і їхні керівники, які займались заготівлею хар-
чу, обмундирування та всілякого реманенту для «великого 
народу» «великого Рейху». Вщухли чутки про будівництво 
ремонтної бази для «юнкерів», перестали дефілювати на 
парковому манежі німецькі “фрау” та “гери” завмерло будів-
ництво гаражу для чинів гебітекомісаріату.

Натомість в місто почали прибувати властиві для фрон-
тової смуги охоронні служби: польова жандармерія, дорож-
ньо-регулювальні підрозділи, інженерні частини, комендант-
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ські патрулі. Всі вони мали конкретне призначення.
Тепер для животіючої решти населення району (за-

лишку після 12 тисяч розстріляних, 10 тисяч вивезених у 
Німеччину, кількох тисяч мобілізованих) настали чи не най-
скрутніші часи. На кожному кроці, в будь-яку пору, можна 
було наразитись на смертельну небезпеку.

З наближенням фронту, німецькі сапери почали обла-
штовувати лінію оборони. Патрулі, жандарми полювали на 
чоловіків і заганяли їх на тих роботах до смерті. Хто сам не 
конав від виснаження, того добивали. Сховатись, втекти рід-
ко кому вдавалось.

За два-три тижні німці провели колосальні фортифі-
каційні роботи. Центром укріплення став замок, який висо-
ко піднімався над острівною частиною містечка, до того ж, 
замок був, чи не в середні ще віку, поставлений на штучно 
насипаному пагорбі. До пагороа була приставлена висока 
турецька мечеть, стіни якої були вимурувані в двометрову 
товщину. Колонадну ротонду, що увінчувала верх замку, і ку-
пол (баню) мечеті було зірвано, щоб зменшити орієнтування 
для прицільної стрільби далекобійної артилерії противника. 
Камінний міст біля самісінького підніжжя замкової гори теж 
було висаджено в повітря.

За річкою (через яку був перекинутий той міст) розки-
нувся на кількох гектарах рівної площі старовинний парк з 
віковічними деревами різних порід. Німці (які там німці, то 
робили наші люди під прицілом німецьких автоматів) вирі-
зали всі дерева і все, що росло “запідлице” із землею, так що 
не залишалось найменшого обземка, кореневища або пенька. 
Стовбури дерев розпиляли і вивезли геть; гілляки, тонке віття 
спалили. Грунт по всій площі ретельно розрівняли. За парком, 
на всю його довжину, стояв трьохметрової висоти кам`яний 
мур з кількома врізаними в нього високими баштами-бійни-
цями. Цю фортечну споруду теж було розібрано під самий 

фундамент1, а каміння вивезено в кар`єри цегельного заводу.
Підготовлене для “засіву” поле перед замком-фортеце-

єю, від річки до колишнього муру, було “густо засаджене” 
німецькими саперами протипіхотними мінами. Круті схили 
замкової гори, від самого підніжжя до вершини перекату, 
теж густо “засіяли” мінами.

В самому замку, а саме в його підвальних склепах, ні-
мецькі інженери зробили реконструкцію: залили бетоном всі 
горловини можливих підземних ходів-тунелей, через які, на 
їхню думку, можна було проникнути до замку попід землю. 
Вздовж фасадної сторони замку, повернутої до “оброблено-
го” поля, по самому підніжжю цоколя, що був вимурований 
кубічними брилами базальту, у вузенькі віконця-душники 
німці встановили станкові кулемети. Тепер через ті вікна-
амбразури майбутній плацдарм “проглядався” кулеметами 
по всій його площині.

Так що залишилось гітлерівським воякам терпляче че-
кати, поки “зійде озимина”.

Як дізнається читач далі, сподівання німців почали 
справджуватись вже в першій половині березня 1944 року.

Хмільник все більше і більше переймав ознаки фрон-
тового міста. Перш за все це проявлялось у посиленні оку-
пантами всякого роду репресивних заходів проти цивільного 
населення. Почастішали арешти, облави, “прочісування“.

Попав під таке “прочісування” і мій знайомий Борис 
Таранков2.

Три німецькі жандарми і тутешній поліцай обходили 
крайні слобідські хати. Дійшли до Таранкових. Два жандар-
ми залишились у дворі стерегти відловлених, а третій з по-
ліцаєм зайшли в хату. Вийшли з побитим Борисом поліцай 
винишпорив у закутку кілька топових шашок і запальні па-

 1Фундамент стоїть і по-сьогодні, сучасна техніка не може його вдовбати.
2Батько Бориса – білоус.
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трони: Борис підібрав їх у залишеному ще нашими доті, щоб 
глушити рибу. То було приречення.

Відловлених чоловіків відвезли в гестапо. Поставили 
охорону.

За кілька днів після того, як до в’язнів приєднали ще 
групу нещасних. Приїхала з Вінниці спецкоманда. Якийсь 
«оберст»1 вказуючи пальцем, за хвилину розсортував “кон-
тингент»: наліво тих, кого відправити на каторгу до Німеччи-
ни, направо кого до ями на околиці містечка. Вирок негайно 
виконано: перших погнали на залізничну станцію, других 
повезли на околицю...

Від “подорожі” на околицю Бориса і ще одного хлоп-
чину врятувало прагнення німців до «порядку». За годину до 
приїзду «сортувальників» хлопців відрядили чистити дворо-
вий нужник. Дякуючи самим собі за витримку, вони пере-
сиділи зловісні хвилини в спасенному місці, а тільки-но двір 
спустів і охорона зняла варту - дременули через вузенький 
лаз попід огорожею, скотились у вибалку і манівцями вибра-
лись за місто.

Довелось і мені декілька разів вскочити в халепу.
Через місто проходила, скалічена десь на Кавказі, гір-

ничострілецька частина. Групка німецьких вояків облашту-
валась для обіднього перепочинку на подвірії під самими ві-
кнами нашого житла. Я вже описував на якому-то місці був 
поставлений той будинок, де нам випало прожити значний 
час німецької окупації. Хто б не йшов, куди б не їхав, а мину-
ти тієї оселі неможливо.

Розпакували солдати свої ранці, подіставали сухий па-
йок і взялися до справи. Хтось із них попросив маму підігрі-
ти консерви, дати миску чи якесь інше начиння.

Закінчуючи привал, один із солдатів запитливо кинув 
погляд на мої ноги, розпакував знову ранець, витяг звідти 

пару черевиків і поставив їх біля моїх ніг.
Що то були за черевики!
Такого взуття мені ще не доводилось бачити.
Оковані мідною пластиною на обцасах і носаках; під-

ошва товстелезна з густо натиканими блискучими і гострими 
металевими шипами, вправлені сталевими обхватами. Ціла 
низка металевих гачків на халявках шнурувалась шкіряним 
паском. Всередині черевики були вистелені собачою шер-
стю, а з халявок витягувались цупкі брезентові панчохи, які 
щільно облягали литки ніг. Та чи не найбільшою диковиною 
була їхня вага і те, що вони не згинались в підошві. Саме 
за цих двох ознак я був позбавлений можливості не те, щоб 
бігати, а й ходити.

Все ж не допомогти! «едельвейсівцям»1 диво-черевики 
закріпитись на скелях Кавказу...

Мабуть, цього разу я виручив німця тим, що значно по-
легшив тягар його похідної викладки.

Мені не була від того незаперечна користь. По-перше 
- взутий “навічно”. По-друге черевиками тими із захватом 
“рубав” дрова, трощив на друзки будь-які дерев`яні “кон-
струкції”. Хлопці дивувались і заздрили, коли я черевиком 
розколошмачував деревостій, виважував цівки зі стіни, від-
ривав лати покрівлі. Заправлю ногу під дошку, наче важіль, 
натисну і... пеньк! Відлітає дошка разом із цвяхами. Покла-
ду жердину на пеньок, кілька разів вдарив ногою і з-під че-
ревика маю декілька поліняк. Та не тільки це: може кригу 
розбити, можу залізяку зігнути чи вирівняти, міг і собаці під 
щелепу наставити черевика. Місяців зо два, або й три я ви-
каблучувався в тих черевиках. Тільки не дарма кажуть: як 
приходить, так і відходить.

1Оберст (нім.) старший за посадою.

1 «Едельвейс» – (нім.) квітка, що росте в горах на великій висоті. Назва спеціально трено-
ваних та екпірованих військових об`єнань вермахту для ведення бойових дій в гірських 
умовах.



216 217

Треба було принести води в хату. Взяв відра, пішов до 
річки1. Напівдорозі, біля колишньої контори2, де німецькі ти-
ловики розмістили продовольчий склад, стояло дві вантажні 
автомашини і одна легкова блискучий чорний “Опель”. Сол-
дати діловито переносили з машин у будинок важкі свинячі 
туші, громіздкі ящики, мішки, пакети і т.ін.

В “Опелі”, з відкритими дверцятами зі сторони паса-
жира, сидів якийсь високого рангу німецький офіцер. Що то 
за “висока птиця” я здогадався і по тому, як він сидів, поваж-
но відкинувшись на спинку сидіння і виставивши праву ногу 
на підніжку, і по тому, яка на ньому була шинель. Пальто-
шинепь окомірчене коричневим м’яким хутром, з-під відки- 
нутої поли теж виднілась хутряна підбивка. Козирок кашкета 
був густо нагаптований сріблястим позументом.

Взагалі-то, в подібному випадку краще було б оминути 
того легковика, та вже було пізно. Скоріше відчув, ніж по-
бачив, що «гер офіцір» «пасе» мене. І не так мене, як мої 
ноги в «едельвейсівських» черевиках. Не піднімаючи очей, 
намагаючись вдати байдужість, розмахуючи відрами, я по-
рівнявся з легковиком і вже на кілька кроків минув його, коли 
почулось різке:

- Ком цу мір! (Підійди до мене!)
Я зразу ж став меншим, повернувся, зробив два кроки 

до машини.
- Во часі ду зольхе шде гештолен? (Де ти взяв таке 

взуття?).
Відповіді моєї офіцер, звісно, не чекав, а тут же гукнув 

“унтера”, мабуть, старшого над солдатами-вантажниками, ки-
нув йому коротку команду. Унтер, клацнувши закаблуками і 
ствердивши прийняття команди статутним «Яволь», взяв мене 
за барки і повів за ріг будинку-складу, де був вхід. Та видно, в 

унтера були свої клопоти, бо піднімаючись на ганок, він передав 
мене зустрічному солдату, а сам повернувся до машин. Спере-
сердя, що його напівдорозі збили з свого наміру, солдат поспі-
ком завів мене в довгі і темні сіни, пошарпав за одні-другі-треті 
двері і, нарешті, знайшов потрібні, відкинув клямку і шпурнув 
мене разом з відрами всередину. Від того, що я пірнув у м`ясо 
й кров, захопило дух. На вбитих під саму стелю гаках висіли 
тваринячі туші і під кожною загустіла пляма крові. Своєрідного 
колориту цій «картині» надавали промені денного світла, що 
затоплювали комору через вікно. Прийшовши до «тями», почав 
більш інстинктивно, ніж свідомо, шукати “вихід”, як в конкрет-
ному, так і в загальному розумінні цього поняття.

Кажуть: біда і мучить, і учить...
Обережно натиснув на двері, вони трішечки піддались, 

скільки дозволила слабина клямки. Причинив назад, заува-
живши сам собі, що невеличка щілина все ж таки є. Обмацав 
кутки, підійшов ближче до вікна: було добре видно двір, як 
німці сновигають сюди-туди, то з вантажем до танку, то без 
вантажа біжком по східцях і зникають за рогом.

Вікно подвійне, засклене, не загратоване. Нижня шибка 
внутрішньої рами розбита. Тут же на підвіконні лежать скалки 
розбитої шибки. Пронизує думка: як цим можна скористатись?..

Відбираю найбільш продовгувату скляну пластинку і 
приміряю, чи ввійде вона в двірну щілину. Залишилось ви-
брати момент. В сінях підлога періодично здригається під 
кованими солдатськими чобітьми розвантаження продовжу-
ється. У вікно мені видно, коли виходять з ґанку німці “впо-
рожні”, і коли “повні” щось несуть у будинок-склад з машин, 
які стоять за рогом будинку. В приміщеннях німців підсвідо-
мо вловлюю певний ритм. Кожною клітиною тіла відчуваю, 
що гаятись не можна, допоки німці зайняті роботою.

Обережно просовую уламок скла в щілину, одноразово 
слухаю: чи не почуються кроки в сінях, а через вікно слідку-1Криниць у старому містечку не було.

2До війни в цьому будинку було районне управління шосейних доріг «Ушосдор». 
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ючи, німці наближаються до танку, чи ще за рогом будинку.
Мить вибрано!
Скинувши клямку, виходжу в сіни. Перед виходом на 

ганок, погляд потрапляє на ящик з вибитим дном. Притулив-
ши того ящика до грудей, виходжу на ганок, завбачливо даю-
чи дорогу солдату, що зігнувся під тягарем мішка. Тіла свого 
не відчуваю, Хоч би не зустрівся німець, який вкинув мене у 
комору. Роблю вигляд, що маю намір викинути “свій” ящик 
на звалище за майстернями в кінці двору. Пронесло...

Манівцями шмигонув, обминувши свою хату, до Леся. 
Вговорив його розказати моїй мамі, куди я подівся. Через 
годину-дві й сам прийшов. Щоб “замести сліди”, кинула 
мама ті черевики в пічку. За деякий час сморід по хаті роз-
віявся, залишилась тільки купка обгорілого залізяччя, при-
сипаного сірим попелом. За черевиками не жалкував. Шкода 
було відер, що залишив в коморі1.

Наступними подіями зими 44-го ця “пригода” затер-
лась у пам`яті, тим паче, що кожний день того життя був 
пов`язаний суцільною низкою таких гостро-небезпечних 
ситуацій, що вони, нанизуючись одна на одну, утворювали 
ланцюг повсякдення.

Зрозуміло, що все те відбувалось не лише зі мною і не 
тільки в тому місці, де був я. Таке відбувалось чи не з усіма 
людьми, яким доля визначила бути на окупованій ворогом те-
риторії. Кожен з них міг би розказати про себе і про той час.

Зимові місяці 44-го запам’ятались явними ознаками ні-
мецького “драпання”. І хоч вони вперто називали те “драпання” 
різними словами-замінниками, по всьому було видно, що “дранг 
нах остен”2 повернувся в протилежну сторону і люди слушно 
стали називати цей “стратегічний” задум “дранка захід”.

Лінія фронту хоч і “скорочена”, хоч і “вирівняна” по-
волі, але незмінно наближалась. Над містом все частіше про-
літали армади фронтової авіації, все більше густішав потік 
військової техніки, «і вже в самому кінці лютого все виразні-
ше було чути гул артилерійської канонади.

Ще запам`яталась та зимова пора вкрай розкислими 
полями, розтовченими вщент дорогами, густим і мокрим по-
вітрям.

В один із таких сірих днів, перевзуваючись в хаті (на по-
див мами), почув, що в дворі тріщить дерево і натужно реве 
двигун. Глянув у вікно: дерев`яна висока огорожа подвір`я 
вже повалена і по ній, наче по настилу, повзла якась потвора. 
Всякої химерної техніки тієї пори я вже надивився, а такої 
потвори ще не бачив. Помісь мотоцикла з танкеткою на гу-
сеницях, тільки в два рази довша. З потвори вилізло четверо 
страховиськ. В металевих касках, защеплених ремінцями під 
підборіддям, на грудях, вище до шиї, металеві пластини на 
ланцюгу, нижче - металеві “шмайсери”- автомати, на широ-
кому поясі чого тільки не поначіплювано: шкіряна кобура з 
пістолетом, патронні ріжки для автомату, граната, ліхтарик, 
якась металева плоска коробка, циліндрична коробка, ніж-
тесак, ще і ще щось... Семипудові страховиська з головами 
-баняками позлізали з потвори, повитягали якісь пакети, ко-
робки і з тим усім, гергочучи між собою, посунули до наших 
дверей. З вікна було добре видно, як вони чобітьми відкри-
вали двері танку і тут же ми почули, як розчахнулись двері 
в сінях. На нас, закляклих попід стіною, жандарми і не гля-
нули, а посунули прямо в кімнату, наче вони там бували не 
один раз. По всьому було видно, що “гості” знайшли місце 
для обіду і перепочинку. За годину-другу застілля почало на-
бирати належного в таких випадках підйому. Голоси пере-
крикувались, проривались вигуки, намагання заспівати, аж 
поки все не злилось у вируючий котел. Пролунало декілька 

1В 70-х роках місцеве домоуправління проводило ремонт будинку, в якому жила мама. 
Квартиронаймачів відселили тимчасово кого куди, а маму - в той будинок, де відбувались 
події зі мною 35 років тому. Провідуючи її, я побачив і ганок той, і сіни, і комору...
2Похід на схід.
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пострілів, за ними регіт. “Хазяї”, тобто ми, не могли нава-
житись сказати щось між собою навіть пошепки. Лише по 
тому, як мама склала руки, я зрозумів, що вона в молитві. 
Помилуванням для нас було хоч те, що заїжджі не виходили 
з кімнати і, взагалі, не мали до нас ніякого діла.

Нарешті запала тиша. Така тиша чомусь більше загроз-
лива, ніж недавно проїжджений по нас диявольський вирот.

За стінкою почулось надривне, булькаюче запопадне 
хропіння потвор. Може від суготіння повітря, а може від 
дрижання речей, двері в кімнату напіввідкрились. Навіть 
хвороблива уява не могла б створити такого “пейзажу”.

Повисмикувані спідні сорочки, на один рукав френчі, 
розперезані штани: хто босий, хто чоботом в ліжко, а тулу-
бом на підлогу, хто звисає на стільці. А зброї! Зброї наче в 
цейхгаузі: на вибір і де попало.

Щоб якось не наступити комусь з арійців на руку, або 
не зачепити кинуту залізяку, я все ж таки шмигонув у двері в 
кімнату. «Натюрморт» на столі хоч і не був витриманий ком-
позиційно, та короткого погляду було достатньо, щоб розі-
братись в його складових. Вражала кількість, випуклість та 
колір пляшок. Латинський шрифт допоміг розібратись, де 
вино, де ром, де коньяк. Та розбиратись в тому мені було ні 
до чого. Питво мене і не шпильнуло. А от з великих консерв-
них банок трохи загріб м`яса, джему і ще чогось... Мама за-
ломила руки і ледь не зомліла, так і не промовивши ні слова.

Згодом в кімнаті почалось якесь вовтузіння, кректання 
та мурмотіння, яке все більше і більше набирало характерної 
виразності німецької мови. Та на раз, кімнатні двері з хряско-
том відкрились і з них, чвалом повз нас, просунуло четверо 
«квартирантів». Ні тобі «гутен таг», ні тобі «ауфідерзейн». 
Мама перехрестилась і взялась за віник, ганчірку та відро з 
водою, я пішов ставити поламаний пліт. Яким Павлович за-
лишився глибоко замисленим...

Невдовзі мені довелось побачити ще раз тих, а може 
й не тих польових жандармів біля вугринського мосту, коли 
лавина відступаючого німецького війська продиралась через 
місто на правий берег Південного Бугу. Та про це згодом.

Тим часом, наше житло не минали ні піші, ні кін-
ні, ні моторизовані зайди. Як би і куди б не вели дороги, 
обов’язково якоюсь стороною шлях проходив повз одну з чо-
тирьох стін будинку.

Ось тільки-що був я в хаті, (за чимось метнувся до Леся) 
через півгодини вертаюсь. Назустріч, з нашого ганку, тяжко 
вивалюється на мене чергова заброда. Трохи на ній з німець-
кої військової форми, трохи з совєцької, мугиче російською. 
Мама виштовхує в плечі власівця1 та ще й перетягує його раз 
з другий мокрою ганчіркою, і кляне. Проклинає “смачними” 
російськими словосполученнями. Я отетерів, зрозумівши, 
що ніякого захисту з мого боку мама не потребує. Звикнув-
ши, що вона не встрявала ніколи й ні з ким ні в які суперечки, 
завжди вгамовувала мене, я з великим здивуванням відкрив 
для себе зовсім іншу жінку. І та жінка була моя безстрашна 
мама!

Що заставило так нуртувати, з таким відчаєм боро-
нитись від «освободителя»? Щось заважало мені запитати 
маму, як то було. Та з її розмови з пані Гражиною (сусідкою) 
дещо зрозумів.

Несподівано зайшов до хати власовець (мама мила під-
логу), щось сказав, заплітаючи язиком. Більше від бруталь-
ності і нахабства, ніж від несподіванки, мама «закипіла», а 
вже як воно, «закипівше», почало вилітати через верх, то я 
бачив сам, коли вернувся від Леся.

При тому, мама, звертаючись більше до себе, ніж до 
пані Гражини, з обуренням кілька разів повторила:

- Хай би воно, гидота, своїй мамі таке сказало. Бачиш, 

1На погонах у заброди трафаретні букви: РОА российская освободительная армия.
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освободи-и-и-тель...
Слово «освободитель» вона вимовила так, що мені хо-

тілось сплюнути.
Трохи спокійніше стало в хаті з часу появи в нашому 

містечку німецьких борделів. Ці прифронтові «установи» 
облаштувались кожна по своїй категорії: “фюр Солдатен” – у 
новому місті біля базару, а “нур фюр Офіцір” - через доро-
гу від нас, у будинку колишнього райкому КП(б)У. Будинок 
«тільки для офіцерів» вибрали, мабуть, з тих міркувань, що 
дуже вже продумана були розташовані там кімнати-номери: 
довгий коридор, а по обидві сторони невеличкі кабінети. 
Червону дошку-вивіску збили, а в темному квадраті, що за-
лишився на стіні, написали крейдою по-німецькому “тільки 
для офіцерів”1.

Жіночий контингент дуже швидко взнав, що в будинку 
навпроти від них живе «модистка», яка добре розуміється в 
хитрих викрійках делікатного жіночого туалету. До хати по-
тягнулись одна за одною, а то і гуртом, говірливі та рухливі 
клієнтки. Вони без кінця роздягались, одягались, приміряли, 
поправляли, закочували, підшивали, розпускали... В хаті мені 
і місця не стало, навіть ночувати кілька разів приходилось у 
сусідів. Невпинно стрекотіла машинка, та мама почувалась 
якось розкуто з цими молодими жінками. Інколи я помічав 
навіть посмішку на її обличчі. Часом “дєвочки” (як вони на-
зивали одна одну) залишали в подяку якийсь харч: трішки 
цукру, вермішелі, круп, перепадали і делікатеси: тюбик плав-
леного сиру, а то і обламок від плиточного шоколаду.

Зовсім стали обминати хату з часу, як став до нас напо-
стій гауптман2.

Сталось це так, як воно робилось колись у всіх арміях.
В хату ввійшов чистенький, підтягнутий офіцерик, 

чемно і сухо привітався. Прискіпливо оглянув помешкання, 
поцікавився посудом, постільною білизною, запитав, чи вміє 
мадам столувати. Мама відповіла - аби було з чого... Затри-
мавши трохи погляд на маминих руках, офіцерик витягнув з 
планшета якісь папери, щось записав, щось запитав, сказав: 
«Гут» і пішов.

За якусь годину в хату прийшов молодший чин. В ру-
ках у нього було дві валізи, а під рукою і ще щось плоске, 
наче стільниця для замісу галушок. Та була то не стільниця, 
а великий фюрер, тобто, портрет фюрера. По тому, як мо-
лодший чин, перш за все, по хазяйськи прилаштував на стіні 
“освободителя”, можна було подумати, що саме його дове-
деться мамі столувати...

Виконавши найголовнішу роботу по облаштуванню 
житла, денщик сказав мамі, що незабаром прийде сам «гер 
гауптман».

Так воно й сталося. В хату ввійшов сухий, високий ні-
мець на журавлиних ногах. Обличчя мав старе, зморщене 
од літ, брови сиві, на хрящуватому переніссі окуляри-пенс-
не. Гострий опущений кінчик носа майже торкався верхньої 
губи. Шия довга і тонка. Від того, що козирок кашкета і ниж-
ня щелепа були витягнуті вперед і мали однаковий нахил, 
складалось враження, що обличчя у німця було двоповерхо-
ве.

Можна було б і не давати такий детальний опис-пор-
трет “гера гауптмана”, а сказати просто, як у нас «глиста». Та 
вже як є. Ще тільки про очі. Які у німця були очі - не бачив, в 
скельцях пенсне відображались лише віконні рами.

Харчувався постоялець раціонально: вранці - одне яйце 
і філіжаночка ячмінної кави без цукру з молоком, тонкий 
окраєць хліба з повидлом; в обід легкий курячий бульйон, 
вівсяна каша пісна, салат з натертої свіжої капусти, моркви, 
цукрового буряка; на вечерю - не пам`ятаю, видно, не було-

1Після вигнання німців з міста будинок знову став використовуватись за прямим призна-
ченням. На старе місце було закрашено нову вивіску.
2Капітан.
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чого запам’ятовувати.
Молодший чин, котрий уособлював у цьому званні ден-

щика, вістового, ординарця, ад`ютанта, пересвідчившись, 
що господиня володіє тонкощами кулінарного мистецтва. 
цілковито віддався справі комплектування продуктових по-
силок для відправки дорогій родині гера гауптмана в далеку 
Німеччину. Треба сказати, що добуванням їства денщик за-
ймався цілодобово і, як результат, кожного вечора до нашого 
двору під’жджала машина і забирала дві, а то і три, вже збиті 
в ящики, посилки.

Чого тільки не напихалось в ті ящики... Найбільше при-
падало на мелясу1. Пронирливий служка винюхав на Війтов-
ському цукровому заводі дифузійні котли, з яких вигрібав цю 
густокоричневу напівскристалізовану солодку масу, загортав 
у вощаний папір і так запаковував у ящики.

Маю сказати, що поки квартирував у нас німецький 
бонзик, ніякі інші бонзенята й думати не сміли, щоб зайти у 
хату. Мало того, щоб бува ніщо не перебило нічного сну2 гера 
гауптмана, біля дому виставлявся вартовий.

Все ж таки на збігу одного дня до хати таки зайшов 
якийсь неприкаяний німець і попросив (!) маму нагріти води 
аби помитись. Солдат був молодий, але по всьому було ви-
дно, що встиг навоюватись на східному фронті до гикання в 
животі. Я поштиво сказав “німецькою” пану єфрейтору, що 
в хаті квартирує гер гауптман. Солдат наче б зважив на це, 
та мама, глянувши на заскорузлого від бруду всяка, мовчки 
поставила на табуретку великий таз, зняла з плити збанок з 
теплою водою.

Солдат поклав свою амуніцію в ближній куток ганку, 
оголився до пояса, намилився. Тільки встиг розвести по тор-
су потьоки першого бруду, як ввійшов гер гауптман. Блиска-

вично виструнчившись, солдат завмер, виказуючи тим готов-
ність до виконання будь-якої команди, або хоч натяку такої.

Пан офіцер, без паузи, кинув тихо і зневажливо пану 
солдату “Век” (Геть) - блиснув по нас скельцями пенсне і пі-
шов у кімнату.

Коли і куди подівся солдат я не збагнув. Про те, що він 
тут був, нагадувала тільки калюжа брудної води на підлозі, 
та й ту мама старанно витерла.

Чогось-то такого страху наганяв, наче не такого вже й 
високого звання, наш гер-постоялець, я зрозумів трохи пізні-
ше. Справа не в званні, а в посаді, в призначенні установи, в 
якій служив гер гауптман.

Була та установа каральна: трибунал?... прокуратура?...
суд?.. - не знаю, але те, що він чимось там заправляв, було 
видно по всьому.

Видно було також, що страху наганяв цей служитель тіль-
ки на своїх, бо з наближенням радянського війська до Хмільни-
ка не зміг подолати свого страху і дременув за річку Буг. Та так 
дременув, що й не спромігся взяти портрет свого фюрера.

Як залишився живим прокурор-суддя, то чи могло 
йому приснитися, що знімуть той портрет його співвітчиз-
ники, солдати того фюрера, якого він так ганебно залишив на 
поталу? Сталося те на другий день, коли ввійшовши в хату, 
побачив в кімнаті з портретом фюрера двох досить підтопта-
них німецьких солдат і мою збентежену та розгублену маму. 
Як мені стало зрозумілим з певних деталей і продовження 
їхнього діалогу з мамою, солдати шукали зручного місця, 
щоб перекусити. На пояснення мами, що тут квартирував 
пан офіцер, солдати сказали:

- Знімай, матка, Гітлера і вішай Сталіна, завтра тут бу-
дуть совєцькі солдати...

Мама думала, що то провокують і була в повному за-
мішанні. З того стану її вивів один із солдатів, який рвучко 1Меляса напівфабрикат, з якого виготовляється цукор.

2В цей час ревіння артилерійського двобою близького фронту вже було безперервне.
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зняв Гітлера з крючка і недбало кинув до простінку. Другий 
- вже мені порадив - шукати більш захищеного місця, бо тут 
будуть тяжкі бої.

Як показав час - німецький солдат мав рацію.
Ці та інші епізоди останніх днів перебування окупантів 

в старій частині міста не є якимсь винятком. В кожній оселі, 
в кожній родині, з кожною людиною проходили свої епізоди, 
тільки єднала їх одна причина - війна.... 

Тільки що вийшли з хати двоє німецьких тотальників1, 
як у двір зайшла наша сусідка, пані Гражина, і вже від фіртки 
почала мамі розказувати, яких їй послав Бог недолугих ді-
тей. Петько і Фелько навідріз відмовились заколоти кабанця; 
у них, бачите, жалість до животини2 і тому..., і через те... То 
чи не міг би їй допомогти ваш синок. Він же такий добрий, 
слухняний, так вміє все зробити...

З того всього маму зворушило слово «слухняний», а 
мене «вміє все зробити»... Відступати було нікуди.

Витягиув прихованого за припічком тесака3, кивнув Ле-
севі, який саме тут нагодився і ми пішли.   В довгій, метрів на 
сім, кімнат, по одну сторону, майже до самої стелі, були скла-
дені дрова грабові метрівки, по всій вільній від дров території 
поважно ходив, хрюкаючи, підсвинок, десь пудів на три.

Свиней я ніколи не колов, а бачити, як це робиться 
бачив не один раз. Отож, вдаючи із себе фахівця, витяг із 
дров`яного стосу зручну для рук грабову метрівку, наказав 
Лесеві стати позаду мене, виждав момент, коли кабанець, 
щось обнюхуючи, перестав крутитись вперіщив з розмаху 
животину по голові.

Тут вже діло показало, що треба робити. Лесь хапав 
свиню за задні ноги, перекидаєм на спину, і я бію животину 

гострішим тесаком між передніми ногами. Видно мій удар 
удар не поцілив у серце, а лише став сильним подразником 
і вивів нещасну зі стану оглушення. Свиня заверещала, трі-
понула ногами, розкидавши нас в різні сторони, зіп`ялась і 
почала гасати по кімнаті-хліві.

Кабанця ми не закололи, ми його зачавили. Били полі-
няками, штрикали ножами, і коли знесилена свиня затихла, 
а ми, заюшені її кров`ю, тяжко відсапувались, до хати вбігла 
тітка Гражина.

- Матко Бозка! Цо то бендзє, цо то бендзє? Нємци ідов!
Кабанець “відпочивав” в кутку під стіною. Хтось з нас 

додумався покласти на нього кілька полін. А далі, вже гаряч-
ково, переклали всі ті дрова від однієї стіни до іншої, і так 
повністю заложили свиню поліняками,

- Друга кімната, де перебували Петько і Фелько з ма-
мою, нічим не відрізнялась від першої, де жила свиня. Та й 
не могла відрізнятись, бо єдиною перепоною між ними був 
низенький поріг. Чотири підлітки, затаївши подих, чекали 
напасті. Пані Гражина вимолювала в Бога спасіння. Німці 
пройшли повз хату не строєм, а “гуськом”. У вікно було ви-
дно солдатські шоломи, чути важкий поступ чобіт...

Німецьке військо, випрямляючи лінію фронту, відходя-
чи на заздалегідь облаштовані позиції, ретельно проводило 
всі інші заходи, які в цілому складали загальну стратегію гіт-
лерівського командування. Наслідком таких “інших“ заходів 
було: спалення, затоплення, вивезення, висадження в повітря 
всього, що могло стати хоч якимось засобом для поновлення 
виробництва. 

До цієї категорії фашистських спецзаходів відносились 
акції по винищенню цивільного населення, перш за все, його 
найбільш здорової і працездатної частини.

В Хмільнику «помолодшали» облави на людей, німці 
почали ловити дівчат і хлопців, ще неповнолітніх, і відправ-

1Оголошення Гітлером тотальні мобілізації передбачували призов в діючі війська чоловіків 
похилого віку.
2Вище вже описувалось, як «животина» реагувала на появу на вулиці братів – «брусилівців».
3Багнет – ніж до гвинтівки німецького виробництва.
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ляти їх у Німеччину.
24 лютого 1944 року (мені тоді виповнилось тільки 14 

років) в місті проведено чергову спецоперацію, в результаті 
якої біля тридцяти підлітків потрапили до рук поліції1. На 
цей раз не обійшлось - до гурту затриманих приєднали й 
мене.

Облави, як такої, не було. Якби була облава, думаю, що 
і на цей раз нам вдалося б вислизнути.

Шестеро підлітків, або як називали нас дорослі – «го-
робці» зібрались під плотом будинку, де жив Лесь. Ми спо-
стерігали за безкінечним потоком німецьких машин, що 
рухались повз нас на Вінницьку дорогу. На якусь мить в 
тій череді машин утворилась прогалина, і ми побачили на 
протилежній стороні вулиці досить велику групу наших ро-
весників в супроводі поліцаїв. Трапилось це так зненацька, 
що ніхто з нас не встиг щось зрозуміти. Один з поліцаїв пі-
дійшов до нас і, не знімаючи з плеча автомат, тикнув дулом 
у груди першого - Льоню Карповича, а потім мене. По тій 
же черговості німець показав дулом в сторону еталованих, 
промовляючи кожному з нас: «Душнель дагун» (ти, швидко 
туди!).

Кого вибрати з гурту, німець вирішував суто візуально, 
тобто, на свій розсуд. Ніхто не питав прізвище, де живеш, 
скільки років. Дулом автомата показав і по ту сторону дороги 
залишились (на цей раз) Гриша Дігтяр, Лесь Головін, Йосип 
Маркітан, Костя Лисенко.

Вже приєднані до колони, я з Льончиком Карповичем 
швидко розібрались, куди ми потрапили.

Обкидавши сіткою три села: Голодьки, Вербівку і Ле-
літку, які облягали місто з трьох сторін, німці поступово 
стягували той невід, втягнувши в нього ще два приміських 
села - Вугринівку і Порубенці. Так, все звужуючи і звужую-

чи охоплений облавою простір, німці вже наче горловиною 
ввійшли на дорогу в’їзду в саме містечко. Тут «артіль» сіла 
в машину і поїхала вечеряти, а троє залишилось конвоюва-
ти «здобич» до залізничної станції. По дорозі через містечко 
конвоїри «гав не ловили»... Сказати б вірно, то вони якраз 
«ловили ґав», раз-по-раз добавляючи до колони по кілька не-
вдах. Пройшли біля нашої хати. Майнула думка - як добре, 
що взяли мене не при мамі. Трапилось би це на її очах, вона 
того б не пережила. Доки перейшли старе місто, встигли 
придивитись один до одного. Ба! Тут є знайомі хлопці і ді-
вчата. Першого з таких я признав Володю Радзвоху1 з Леліт-
ки. Знайомі були ми ще зі школи. Часто билися лелітчани з 
порубенчанами. Звісно, що зараз у колоні, наше спілкування 
відбувалося тільки короткими поглядами і ще тим, що пово-
лі ми переміщувались один до одного все ближче і ближче, 
поки не стали поруч. Знайома була ще Валя Красота2, з Вер-
бівки. Вона теж стала ближче до нас.

Треба сказати, що майже у всіх, зловлених німцями, 
були в руках якісь вузлики, торбинки, мішечки. Не було ні-
чого тільки у тих, кого німці зловили по дорозі в місто.

Коли минули новий міст і повернули до старої пошти, 
стали здогадуватись, що женуть нас до станції.

Тільки колона вийшла на дамбу, назустріч виїхав мото-
цикл. Колона зупинилась. Офіцер, що сидів у колясці, під-
кликав до себе конвоїрів і став з ними говорити. У відповідь 
ті кричали: «Яволь! Яволь!». З нашим знанням німецької ми 
теж зрозуміли, що хтось «високий» наказав колону привести 
у госпіталь?! Як з’ясувалось, ми зрозуміли далеко не все і не 
зовсім так...

Мотоцикл розвернувся, конвоїри повернули колону у 

1На цей час до таких заходів німці вже не залучали місцевих поліцаїв.

1Після війни, закінчивши школу, вступив до училища. Служив у прикордонних військах.
Вийшовши у відставку, працював головою колгоспу.
2Красиву, не тільки по прізвищу, Валю не минула Німеччина. Після війни я вчився в одному 
класі з Валею.
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двір млина Залевського, а бранців почали ділити та сортува-
ти.

Перш за все відокремили дівчат від хлопців. Перелі-
чили всіх, поставили в стрій за якимись тільки їм відомими 
ознаками. Дівчат поставили подвоє і один з поліцаїв повів їх 
в сторону станції. Багато з нас у дворі млина бачились тоді 
востаннє.

Хлопчачу колону вивели на дорогу і повели назад, до 
нового базару, а потім повернули направо. Вечоріло. Поліцаї 
занервували. Щоб якось заспокоїтись, вони почали дуже го-
лосно подавати команди, кричати на нас, стусати автоматами 
в плечі, погрожуючи застрелити.

Зупинились навпроти першої школи. Тут знову нас лі-
чили: айн, цвайн... ахт, нойн... фірцег... Потім кинули раху-
вати і наказали вийти вперед всім місцевим1. Таких хлопців 
було з п’ятнадцять. Серед них був Льоня Карпович і я.

Тих, що залишились, один з поліцаїв повів далі, в сто-
рону ветлікарні, а нас, п’ятнадцятеро, другий поліцай – повів 
у двір школи.

Всі ми знали, що в школі розміщувався гебітскомісарі-
ат і що нещодавно той комісаріат “накивав п`ятами”. Тепер 
тут розмістився німецький армійський госпіталь.Спали ми в 
підвалі госпіталю (там було, на диво, тепло), весь час не ви-
ходило з голови: як подати мамі звістку про себе.

Вранці в підвал спустилось кілька солдат-санітарів, а з 
ними офіцер. Запам`ятався офіцер: у нього була загіпсована 
шия, через що була неймовірно довгою, в руках тримав ці-
пок, більше схожий на ломаку.

Офіцер, не кваплячись, розпитав кожного як прізвище, 
ім’я, де живе, хто є в родині; один з санітарів старанно за-
писував наші відповіді. Потім тихим і рівним голосом офі-
цер розтлумачив, що ми маємо добре “арбайтати», слухатись 

«карашо» себе поводити. При цьому, пан офіцер після кожної 
сентенції промовляв «гут», наче підбадьорюючи цим і себе, 
і нас. Підсумував свій виступ напрочуд лаконічно: хто наду-
має втекти, буде погано працювати - той буде покараний. В 
перекладі з мови окупанта означало: хату спалять, рідних за-
стрелять.

Санітари розібрали «своїх», Льоню і мене - в кочегарку. 
Це за стіною тієї підвальної кімнати, в котрій ми ночували, 
ще трьох - на кухню, теж в підвалі, тільки в другому кінці. 
Останніх - копати ями для померлих, виносити з палат відра 
з нутрощами, оберемки дротяних, дерев`яних шин затинько-
ваних гіпсом, пошматовану закривавлену уніформу, цілі паки 
вже заскорузлих ватяних і марлевих тампонів, пов`язок, фраг-
менти відпиляних, відрізаних, відрубаних кінцівок, вносити 
живих, виносити трупи... Все, що могло згоріти кидалось в 
кочегарку. До речі, в школі було пічне опалення. То вже німці, 
облаштовуючи гебітскомісаріат, змонтували водяне опалення.

В той же перший день «служби» до мене прийшла 
мама. Поруч з госпіталем жила пані Гарбузовська, яка поба-
чила нас і, кому могла дала звістку. А до того про те, що мене 
“виловили” поліцаї, мамі сказав Лесь ще ввечері, але він не 
знав, куди нас повели.

Мама спустилася в кочегарку і побула кілька хвилин. 
Мій шеф-кочегар (німецький солдат-тотальник) досить тер-
пимо сприйняв цей «візит», але наполегливо сказав, щоб 
«мутер» йшла на “хауз”.

Справді, все повернулась не так вже й погано, Я був 
живий, недалеко від дому і хто його знає, в якійсь мірі на цей 
час, наче захищений від подальших, ніким не передбачува-
них подій.

Робота була натужна, та ми з Льончиком справлялись. 
Шуфлю з рук майже не випускали. Треба було скидати ву-
гілля і дрова до котла (кидав паливо в жерло топки тільки 

1Місцеві, тобто, ті, які з самого містечка і двох приміських сіл Вугринівки і Порубинець.
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німець) і, головне та найважче: виносити жужелицю і попіл 
з підвалу наверх.

Тяжче і, я б сказав, страшніше, було хлопцям працю-
вати в палатах та на німецькому кладовищі. Зима хоч і тепла 
була, а все ж земля трохи промерзла. Померлих від ран, уби-
тих було чимало...

 Хоронили німців недалеко від шпиталю, через до-
рогу. За короткий термін вигін покрився довгими і рівними 
рядами березових хрестів. Життя і смерть в стінах шпиталю 
- близькі сусіди, то як можуть, так і допомагають одна одній. 
Їхня взаємодія безперервна. Цілодобово, вдень і вночі везуть 
сюди машинами, підводами, саньми, волокушами - ще жи-
вих, виносять - вже мертвих. Безперервний грім артилерій-
ського бою чується все ближче і ближче, потік контужених, 
поранених все більше і більше. Медичний персонал, обслуга 
шпиталю працює вже тільки рефлективно. Втома валить з 
ніг. Декілька разів бачив, як розвантажуючи санітарну маши-
ну, разом з пораненими виносили тим же способом шофера, 
що «мертво» заснув, як тільки в`їхав у двір шпиталю.

В порівнянні з круговертю, що була “наверху” шпита-
лю, я з Льонею Карповичем перебували «внизу». В кочегар-
ці, в досить уповільненому ритмі. В кочегарку, вибираючи 
хвилини, коли відлучався «наш» німець, забігали хлопці 
«зверху», щоб трошки відпочити, погрітись, обсушитись. 
Знайшов до нас дорогу один німець-шофер. Його вантажна 
машина була несправна, шасі повністю розкидане. Оцінив-
ши належно наші можливості, німець заставив нас перемити 
і вишкрібати ресори, диски, важелі і все інше залізяччя. З 
того випадку ми теж зробили висновки: як тільки хто спус-
кався до нас, ми демонстрували кипучу діяльність.

І все ж я не вберігся. Витягнув мене з «нори» той шо-
фер: сказав, що підемо по бензин. З двома каністрами1 пішли 

ми вдвох через усе місто. Дорога забита військовою техні-
кою, що рухалась в одному напрямку - тільки на захід, на Ві-
нницьку. Дорогу, а там на Проскурів1. По всьому було видно 
що йде суцільний відступ німецького війська. Новоміський 
міст перейшли без ускладнень, а от на староміському не ви-
йшло. Таке я бачив коли у весняну повінь крига напирала 
одна на одну, ставала сторчма, впиралась в береги, в кліті 
мосту, в загороджувальні «бики» ще трохи, і міст буде зне-
сено. А бувало, що і зносило.

Відступаюче німецьке військо перло на міст з такою 
потужністю, що той ось-ось мав затріщати, похилитись і 
рухнути.

Ось тут я побачив в «ділі» польових жандармів (тих, 
що пиячили в нашому домі, а може й не тих) і яким спосо-
бом стали вони регулювати потік машин, возів, коней, сол-
дат. Для жандармів тут не існувало чинів, старшинства, роду 
військ. У них були свої прикмети, кого пропускати першим, 
кого другим, а кого зовсім не пускати. Наставляючи автомат 
в груди, вони викрикували грізно одне слово «раус» і цього 
було достатньо, щоб будь-хто залишався стояти на місці, або 
повертав назад. Якогось очманілого шофера вантажівки, що 
не міг виконати їх команди, витягли з кабіни і чергою з авто-
мата скинули в кювет.

Коли трохи та лавина врегулювалась, «мій» німець 
показав якогось папірця жандарму і нам дозволили пройти 
мостом. Повернули вправо і вулицею, що йшла понад лугом 
прийшли на склад паливно-мастильних матеріалів. Склад 
той розміщався в дворі у Здебських.

Ще в 38-му році, коли ми переїхали з Вуглів у Хміль-
ник, на Вугринівку, то наймали квартиру у сусіда Здебського 
Юзюка Юхима. Просто неба, в городі садиби було декілька 
штабелів двохсотлітрових бочок з бензином.

120-літртрові каністри я тоді побачив вперше. 1Нині – Хмельницький.
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Тільки-но ми вийшли зі складу-садиби (я з двома ка-
ністрами бензину, а «мій» німець з якоюсь металевою про-
довгуватою коробкою), як почався артилерійський обстріл 
старого міста. Було добре видно підняті вверх вибухами сна-
рядів густі кущі лугової землі, а ще вище оранжево-червоні 
зонти порохового диму. Обстріл вела далекобійна артилегрія 
великого калібру. То наші встановили позиції десь біля Ві-
йтівець і за орієнтир взяли все той же замок. Спочатку снаря-
ди падали за мостом, вниз по річці. Це була пристрілка. Поки 
що і до чого, то я вирішив не йти на міст, який зовсім опустів, 
а скоротити шлях манівцями через луг. Кудись дівся «мій» 
німець: чи назад вернувся, чи пішов до мосту...

Тим часом, хоч і з рідким інтервалом, але снаряди по-
чали падати на лузі вже з мого боку мосту. Наступний вибух 
пролунав десь метрів за тридцять. Зметикувавши, що сна- 
ряд не попадає двічі в одне і теж місце, я кинувся до тієї во-
ронки, потім до другої.

Взагалі, зі сторони дивлячись, була досить дивна кар-
тина: поміж здибленими від вибухів кучугурами болотної 
землі бігає людина з двома каністрами в руках... Про що тоді 
думав, що керувало мною, зараз вже сказати не можу.

Єдине, що закарбувалось в пам’ять - відчуття прире-
ченості, страху і якогось переконання, що гарматою цілять 
тільки в мене.

Поступово обстріл віддалявся і вибухи перемістились 
позад мене в бік тієї частини села, де набирали бензин. Ви-
бравшись на дорогу, вже за мостом, я був здивований незви-
чайним спокоєм кудись ділись машини, підводи, люди, коні.

Раптом донісся гул потужного вибуху оглянувся, поба-
чив чорну хмару над тим місцем, де німці влаштували склад 
бочок з пальним. Не можу сказати - обстріл припинився, чи 
снаряди рвались так далеко, що вибухи їх злились із загаль-
ною артилерійською канонадою десь там за далеким обрієм.

Найбільшою радістю було те, що вдома я застав Льоню 
Карповича. Від нього дізнався, що німці, боячись аби наші 
не «перерізали» залізницю на захід, вивезли госпіталь на 
станцію. Робилося це дуже швидко, так що за годину-півто-
ри школа геть спустіла. Куди поділися хлопці він не знає, хоч 
бачив деяких у круговерті евакуації пацієнтів шпиталю. Сам 
же, вибравши слушну нагоду «накивав п’ятами».

Обстановка в місті останніх днів перебування окупан-
тів суттєво змінила не стільки сам режим, скільки зовнішній 
вигляд німецького солдата, а в цілому, німецького відступаю-
чого війська. Все частіше і частіше було чути:

- Гей, гей, не ті стали німці!
При цьому, особливого наголосу, особливої значимості 

надавалось словам «не ті».
Знову бачу перехрестя вулиць біля нашого дому берез-

невої ночі 1944 року. Від освітлювальних ракет, якими одна 
і друга сторона закидала небо, весь простір залито сліпуче-
білим світлом. Через невеличкий, на півдолоні отвір-душни-
чок видно, як на перехрестя виходять п`ять чи шість німець-
ких вояків. По тому як вони йдуть, аж ніяк не можна сказати, 
що то вояки. Розхристані, обшарпані, в закаляканих болотом 
штанах, з мокрими полами шинелів вони не йдуть, вони бре-
дуть. На головах тільки у двох сталеві шоломи з обвислими 
ремінцями, в декількох м`які каптури, один простоволосий.

Раніш, у наступаючих, страхітливо вилискуюча, хваць-
ка військова уніформа. Тепер, вже добряче битих, жалюгід-
не, огидного кольору шмаття.

Та найбільш вражаючим було те, як солдати несли свою 
зброю. Адже то були «окопники», тобто ті, які за декілька 
десятків кроків звідси сиділи в окопах на березі річки і так 
вправно тільки володіли зброєю. Зараз одні несли рушниці, 
закинувши ремінь за голову і скоріше то було схоже що вони 
одягнули на себе кетяги цибулі. В других це було схоже на 
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коромисла. А ще один, що плентався позаду, взагалі волочив 
свою зброю і вона торохтіла кованим прикладом по бруківці.

Коли німці минали перехрестя і втягувались у вуличку, 
перший з них раптом зупинився, рвучко опустився на коліна 
і вже тоді, завалився долі випроставши ноги.

Випадковою була та куля чи прицільною на одного за-
войовника стало менше.

Мабуть те місце було пристріляне снайпером з того бе-
рега, де вже були наші. Другого разу, коли Петько, Фелько і я 
піднялись з льоху в нашій хаті на засклений ганок, то у вікно 
побачили убитого німецького вершника. Кінь залишався сто-
яти на тому ж місці. Великою то було спокусою для “бруси-
лівців”, адже на коні штатне кавалерійське сідло із справжньої 
чепрачної шкіри. Це скільки бланкових підошв для чобіт!

Для нас підлітків, помітною стала різниця в поводжен-
ні з цивільним населенням німецьких солдатів передньої лі-
нії фронту, або як іще називали - окопники, і тими, які пере-
бували в тилу- ближньому чи дальньому. Перші не були такі 
люті до місцевого населення: вони не займалися облавами, 
ні спецакціями, ні іншими жахіттями, якими так впивалися 
другі. Фронтовики-окопники займалися тим, що з великим 
завзяттям вбивали фронтовиків-окопників, котрі були на-
впроти них, і так втомлювались цією важкою роботою, що в 
них мабуть не вистачало сил і духу для якихось там цивіль-
них з прифронтової смуги.

Хтось з наших «знайшов» у старовинній турецькій ме-
четі безхозні шашки димової завіси, набої освітлювальних 
ракет і ще якусь чортівню з бойової амуніції. Вмить зібрався 
гурт пацанів. Один розпорошив набій ракетної суміші і за-
палив - здійнялась хмара білого диму; другий відкрив кілька 
бляшанок димової завіси і кинув у вогонь - коричневий дим 
перемішався з білим. Через вікна і двері посунуло жовтога-
ряче густе шумовиння, що вмить огорнуло, наче піною, і нас, 

і стіни, і все навкруги. Поки ми блукали в тісній мечеті, наче 
вівці в загоні, набігли німці (вони поблизу облаштувались) 
та швидко розібрались що і до чого. Варто було одного з нас 
витягнути на двір, як всі інші потягнулись за ним, правда, не 
без допомоги солдатських запотиличників.

Поки ми виходили вервечкою і, не озираючись, пряму-
вали геть, німці сміялись, щось між собою герготіли, тільки 
й чути було глузливе: кіндер партисан, кіндер партисан...

Слід тільки зауважити, якби таке трапилось в умовах 
німецького тилу, а не першої лінії, то наслідки для нас, “кін-
дер партисан”, були б однозначні.

Неминучість бойового зіткнення в межах самого міста 
та його округи стала все більш очевидною. Все показувало, 
що військові операції на Хмільниччині ранньої весни 1944-
го далеко не будуть схожі на події раннього літа 1941-го. Як 
влучно висловився хмільничанин Микола Іващук, згадую-
чи липень 41-го: «Наші тихенько пішли, німці тихенько за-
йшли» такого в березні 44-го не буде.

До речі, як вже згадалось про події 41-го на території 
Хмільницького району (на той час Колі Іващуку йшов 13-ий 
рік), то хотілось би звернутись до серйозних наукових, доку-
ментальних джерел з метою встановлення істини.

В шостому томі «Книги пам`яті України»1 в розділі 
«Хмільницький район» на стор.677 читаємо: “З 7 липня 1941 
року територію Хмільницького району обороняли частини 6 
і 26 армій у складі 24 механізованого корпусу, 72 і 44 гірни-
чострілецьких дивізій».

В цьому реченні не так вражають своєю ємкістю слова 
«армії», «корпус», «дивізії», та ще й взяті у множині, як ди-
намічне по своїй суті слово «обороняли». Автора односто-
рінкової анотації, з якої виписано це речення не зазначено. 

1Книга пам`яті України (Вінницька область) т.6. 1995, Київ, видавництво «Українська ен-
циклопедія».
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Якому ж дався я здивуванню, коли, після тривалих пошуків 
взнав, що цим автором є 65-річний Микола Кирилович Іва-
щук (!).

Ось як, приблизно, Микола пояснив історію написання 
тієї анотації і, зокрема, природу появи в ній зазначеного ре-
чення з його головним членом - “обороняли”.

При підготовці до випуску 6-го тому «Книги пам`яті 
України», який присвячено поіменуванню воїнів Вінницької 
області, загиблих в боях з німецько-фашистськими загарбни-
ками, редколегія видання звернулась до керівництва Хміль-
ницького району, щоб вони склали невеличку передмову про 
організацію і характер радянської оборони в липні 1941 року 
на території району.

 Пройшло більше півстоліття. Запитали військкомат, 
пошукали в архіві району, області. А нічого. Ще можна було 
знайти очевидців тих подій, та вони видряпували із своєї 
пам’яті окремі епізоди, що відбувались в їхньому дворі, ву-
лиці, селі. Ніякого найменування частин, прізвища команди-
рів вони не знали, не могли знати...

Для спрощення завдання і, головне, збуття клопоту, 
скинуло начальство цю роботу на фундатора і незмінного 
завідуючого місцевим краєзнавчим музеєм Іващука Миколу. 
Маючи практичний досвід пошукової роботи, порадившись з 
правлінням місцевого осередку ветеранів війни, домігся Ми-
кола відрядження колишнього штабного старшого офіцера в 
Центральний архів Радянської Армії. П`ять днів “лопатив” 
в архіві ретельний відставник оперативні документи різних 
штабів і командних пунктів військових з`єднань тодішнього 
Південно-Західного фронту, в смугу якого входило централь-
не Поділля, в тому числі, Хмільницький район, але нічого 
незнайдено про організацію його оборони. Лише один раз 
згадується, та й то побіжно, що окремі частини 6-ої армії «... 
отходили южнее Хмельника, а 26-ой севернее». 

На моє запитання влітку 2002 року, як розуміти сло-
во «обороняли» в світі відомостей, добутих в Центральному 
архіві, і хто те слово вжив першим, Микола Іващук відповів: 
«Мене запитували про хід оборони (!), ось я і відповів, які-
частини обороняли...».

Ну що ж, логіці обгрунтування своєї позиції тут запере-
чити неможливо.

Щодо наступу радянських військ, звільнення міста і 
району в березні 1944 р. Микола Іващук точний і конкрет-
ний. На моє запитання завідуючий краєзнавчим музеєм лис-
том від 21 березня 2000 року повідомляє, лаконічно і без-
заперечно: «...звільняла 18 Загальновійськова армія, якою 
командував Є.Журавльов (в роки громадянської війни був 
командиром розвідки червоних козаків і служив у Хмільни-
ку. Безпосередньо Хмільник звільняли:

- 71 стрілецька дивізія (полк. Беляев Н.3.);
- 276 стрілецька дивізія (полк. Грінченко Т.У.);
- 39 окремий (Київський) танковий полк (підполк. Гур-

жій);
- в повітрі над Хмільником і районом громила гітлерів-

ців 2-а Повітряна армія генерала Красовського;
- в небі Хмільника воювали Каманін, Кожедуб, Берего-

вий»1.
Цей невеличкий відступ від теми дає порівняння між 

оборонними і наступальними діями 41-го і 44-го років на те-
риторії кількох квадратних кілометрів.

Німці гарячково облаштовували свої позиції. По ліву і 
праву сторони від замку, по самому зрізу берегової смуги по-
явились окопи повного профілю. Для укріплення стін окопів 
пішли в хід двері, дошки з найближчих будинків. Великого 
“ляпу” допустилися німецькі стратеги, висадивши в повітря 
чисельні доти і дзоти, яких набудували радянські військові 

1Аси повітряного бою. На той час на своєму рахунку мали десятки німецьких літаків.
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інженери ще в середині 30-х років, готуючи позиції проти 
наступу поляків. Як показав хід цієї війни, то були дурні рі-
шення як однієї, так і другої сторін.

 Цивільне населення теж почало шукати сховища від 
неминучої напасті. Появились такі собі родинні осередки. 
Ми поєднались з сусідкою - тіткою Гражиною і її синами 
Петьком і Фельком. Переховувались кілька днів у нашо-
му льоху, потім перейшли під склепіння костьолу, звідти в 
кам`яний погріб колишнього костьольного будинку. Кожного 
разу, коли ми переходили в інше сховище, нам вважалось, що 
попереднє, яке ми залишили, було більш безпечним і ми да-
ремно його покинули. Коли ж десятидобове вогнянно-бом-
бове, куле-снарядо-мінне пекло закінчилось ми зрозуміли, 
що врятувало нас не сховище, а Божа на те воля.

Ще до боїв, безпосередньо в північній околиці міста, 
до нас дійшли чутки, що загін радянських танкістів прорвав-
ся аж до Козятина, наробив німцям великого лиха на заліз-
ничній станції. Казали люди, що цілий день і цілу ніч там 
палахкотіло вогнем, а дим був такий густий і було його так 
багато, що й вітер не міг розігнати.

Вибухали ешелони з боєприпасами, цистерни з паль-
ним, горіли склади з амуніцією, станційні будівлі.

Заметушились німці і в Хмільнику, бо ж до Козятина 
всього 80 кілометрів... Вдалось їм відрізати наших танкістів 
від своїх. Закінчувались боєприпаси і, головне, не мали змо-
ги заправитись пальним. Вистачило тільки сил продовжити 
рейд в тилу у німців лише до села Петриківці (це вже зовсім 
близько від Хмільника). Тут, потрапивши в западню, вони 
дали свій останній бій. Кілька годин нам було чути рев того 
нерівного бойовища. Танкісти полягли всі до одного.

З наближенням фронту почалося бомбування міста. 
Може і не було такої мети у “стратегів” - бомбити місто, але 
ж бойові позиції як першої, так і другої сторони були у само-

му місті та його околицях. Отож, враховуючи те, що проти-
вників розділяла досить вузенька смужка річки – бомбилося 
саме місто, як радянською авіацієіо, так і німецькою.

Відбувалося те щоденне побоїсько в такий спосіб: при-
літали кілька десятків радянських літаків і кидали бомби на 
позиції німців і на позиції своїх. Після радянських літаків в 
небі над містом з`являлись німецькі і, наслідуючи попере-
дників, бомбили своїх і чужих.

Красномовно про такий спосіб застосування авіації го-
вориться в книзі групи авторів “Восемнадцатая в сражении 
за Родину”. Беремо тільки одне речення: “11 марта в 12 часов 
дня 20 Ю-87 бомбили Хмельник: переправу, замок.”

Ю-87 - німецькі бомбардувальники, а 11 березня міс-
течко, замок, переправа була в руках німців (!).

Це був перший масовий наліт на місто німецької пові-
тряної армади. Я дуже добре запам`ятав його, бачу й сьогод-
ні, по збігу кількох десятків літ.

Всупереч умовлянням мами, я вибрався з душного льо-
ху (там переховувалось шість чоловік) і, криючись від вся-
кого випадку, що може трапитись на війні, прошмигнув на 
ганок. Тут, не дуже висовуючись до вікна, став роздивлятись 
на білий світ. Нікого я там не побачив, лише відчув, що хтось 
невидимий наповнює навколишній простір смертоносним 
виттям, уханням, торохтінням, дзвеньком і чадом фронтово-
го бою. Особливо чутно і помітно було гучні вибухи мін на 
прикостьольному майданчику: спочатку густе виття з пере-
ходом у тонкий свист, що раптово обривався тріскучим ви-
бухом. Міни лягали ритмічно, з інтервалом у 5 - 7 секунд, 
позначаючи своє місце фонтанчиком піднятої землі.

За тією какофонією звуків внизу, не відразу помітив, 
що робиться вверху, коли там в небі несподівано появилось 
декілька ланок бомбардувальників. За першою хвилею, в та-
кому ж порядку, друга. Раптом з крайнього бомбовоза поси-
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пались чорні цяточки прямісінько на мою голову (так мені 
здалось). А вже як моє тіло шурхнуло в яму, минаючи поро-
ги, щаблі - не пам’ятаю.

Земля тяжко двигтіла, дощаті застінки і бруси пере-
криття загрозливо потріскували. Час тягнувся безкінечно. 
Вся наша хлопчача сміливість (вірніше зухвалість) кудись 
поділась і ми, відчуваючи свою немічність, безпорадністъ, 
надіялись лише на наших матерів, що вони й на цей раз від-
молять нас. І хоч таке бомбардування повторювалось кож-
ного дня півтори неділі, пам`ятаю тільки одне - одинадцяте 
березня, 12 година дня, п’ятниця.

Останнім кроком у встановленні в окрузі Хмільника 
передових ліній фронту на послідуючі вісім діб стало зруй-
нування німцями двох мостів: дерев’яного новоміського і 
кам’яного замкового. Тепер острівна частина (старе місто) 
відокремились від нової частини міста лівим рукавом Бугу, а 
замок став фортецею, в якій засіли німці.

Маючи намір переказати події 10 - 18 березня 1944 
року, хотілось би застерегти, що подаватиму їх з двох сторін. 
Перше - це документальні матеріали, письмові свідчення, 
спогади солдат і офіцерів, які брали безпосередню участь в 
боях за звільнення міста від гітлерівців; друге - це спогади 
цивільних, мешканців міста, в основному, підлітків, які були 
в той час не тільки по тій, чи цій стороні фронту, а всереди-
ні, тобто, між його розмежувальними лініями. Природно, що 
ці свідчення, спогади перших не відрізняються, по суті, від 
других, а от бачення, оцінка, сприйняття подій часто не збі-
гаються в силу різного ступеня емоційності і, що найбільш 
важливо, часового віддалення.

Вранці, 10 березня 1944 року передові частини радян-
ської армії, долаючи опір німецьких військ, звільнили пів-
нічну (нову) частину міста і, разом з ним, приміські села: 
Мазурівку, Озерянку, Будків, Слободу, Січкарівку.

Зайнявши вихідні позиції на лівому березі річки Пів-
денний Буг по лінії сіл Мазурівка - Січкарівка військове ко-
мандування дало наказ армійським підрозділам подолати 
водну перепону, штурмом взяти замок-фортецю і, таким чи-
ном, звільнити стару частину міста, а далі - весь район.

Проте, вісім діб жорстоких боїв не дали очікуваного 
результату. На підступах до замку полягло багато радянських 
солдат, і лише тоді було прийнято рішення форсувати річку 
в обхід міста. Як тільки німці дізналися про цей намір, вони 
протягом однієї-двох годин покинули замок і укріплення по 
правому березі річки і вислизнули зі старої частини міста.

Вранці, 18 березня 1944 року, радянські війська безпе-
решкодно переправились через річку безпосередньо в межах 
самого міста. Цим маневром було звільнено від німців всю 
правобережну частину району.

Так, коротко і загально, вимальовуєтвся диспозиція 
військової обстановки на описуваний тільки-що період.

На підтвердження такого висновку можна послатись на 
спогади Маршала Радянського Союзу Івана Гнатовича Яку-
бовського, якими він ділиться на сторінках своєї книги «Зем-
ля в огне»1. Автор (на той час командир танкової бригади, 
полковник) глибоко досліджує архівні матеріали, на основі 
їх та особистих спогадів аналізує хід бойових дій, в тому 
числі, в напрямку міста Хмільника.

Наведено ці відомості, додержуючись авторської по-
слідовності.

«В докладе говорилось о том, что ближайшая задача 
правого крыла войск фронта2 выйти с 3 по 8 января на рубеж 
Хмельник, река Южный Буг, Калиновка. Выход войск на этот 
рубеж предполагалось осуществить не позже 12 января».3

1 «Земля в огне». Москва. Воениздат. 1975.
21-й Український фронт.
3Фактично вдалось це зробити тільки в першій декаді березня.
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«Наша 3-я гвардейская танковая армия, обходя Берди-
чев с запада, стала наступать на стыке 18-й и 1-й гвардейских 
армий на бердичевско-хмельникском направлении».

«8 января генерал армии Н.Ф.Ватутин1  поставил тан-
ковой армии задачу развивать наступление на Хмельник».

«В течение последующих двух дней все попытки 3-й 
гвардейской армии развивать наступление на Хмельник за-
метного успеха не имели».

«Один из трудных боев разгорелся на хмельник-
ском направлении. Речь идет о прорыве танков с десантом 
мотопехоты к городу Уланов»2.

«Нашей 91-й танковой бригаде была поставлена задача 
прорвать оборону противника и дальше наступать на Саль-
ницу, войти в Уланов, а потом в район Хмельника».

«Было приказано, чтобы стрелковые соединения акти-
визировали свои действия на хмельникском направлении».

«13 января обстановка в районе Уланова обострилась. 
Тогда нам было не понятно, почему же с направления Ула-
нов - Хмельник появляются вражеские танки и мотопехота? 
Как выяснилось позже, противник в середине дня подтянул к 
Уланову крупные силы... и овладел Улановом».

«В период тех боев в нашей танковой армии стало 
широко известно имя командира разведывательного взвода 
Ф.Г.Князева, которому была поставлена задача проникнуть в 
тыл на правый берег Южного Буга и разведать сосредоточе-
ние и силы противника, его огневую систему и инженерные 
сооружения в районе Хмельника».

«Наши соединения и части на староконстантиновском 
и хмельникском направлении сумели в короткий срок со-
здать прочную, глубоко эшелонированную оборону, состоя-
шую из трех рубежей».

«Из двух взаимодействующих фронтов основная роль 
отводилась 1-му Украинскому. Ему было приказано овладеть 
рубежом... Проскуров (Хмельницкий) - Хмельник».

«Обеспечение левого фланга ударной группировки 
фронта возлагалась на 18-ю и 38-ю армии. Первая из них, 
под командованием генерал-лейтенанта Е.П.Журавлева, 
имела задачей во взаимодействии с армией А.А.Гречко окру-
жить и уничтожить остропольскую группировку, в дальней-
шем наступать на Хмельник».

Які ж висновки можна зробити з нацитованих мар-
шальських уривків? Не бажаючи спонукати когось до поле-
міки, поставимо запитання більш звужено: що напрошується 
«в голову», коли читаєш цю книгу?

Перш за все довіра до автора за його святу правду.
Не обійшовся Маршал барабанним боєм і бадьорою 

сурмою. Показав як тяжко виборювалась перемога. Ось і 
вказує, що планувалось військам фронту вийти на рубіж 
Хмільника не пізніше 12 січня, а сталося це аж 29 лютого, в 
передмістя ж ввійшли 10 березня. З 567 сторінок своєї кни-
ги, присвячених в основному, битві за звільнення України, 
на 56 сторінках мова йдеться про хмільникський напрямок. І 
хоч у Івана Гнатовича рясніють такі вирази як: «...было при-
казано стрелковым соединениям активизировать свои дей-
ствия», «обеспечение левого фланга ударной группировки 
фронта возлагалось...», «наши соединения и части сумели 
создать...» і т.д., вони притаманні такого рангу діячеві, як 
Маршал Збройних Сил.

Хіба ж можна щось заперечити у формулюваннях, які 
виписано з журналів бойових дій частин, що звільняли місто 
Хмільник і район. Візьмемо за приклад один тільки запис:

«Боевое донесение №0200 (оп. отд. Штарм 18 армии)
7.03.44 г.,  13.00 ч.
«18 армия правым флангом (11 ск, 71ск, 317сд, 276 сд) 1Н.Ф.Ватутин – командуючий 1-м Українським фронтом.

2Уланів - 20 км на північний схід від Хмільника.
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с 8.00 ч.  7.03.44 г. продолжала наступление. Преодолевая 
огневое сопротивление противника, наступающие части Ар-
мии к 10.00 вели бои на рубежах Хмельник, Южный Буг... 
Температура +3о, ветер слабый северо-западный, облачность 
низкая».1

А ось в шкільному підручнику для 10 класу «Новітня 
Історія України» про весняний наступ Українських фронтів 
говориться так:

«Нацисти дуже надіялись на весняне бездоріжжя. Та їх 
надії не збулися. На початку березня розвернувся новий на-
ступ Українських фронтів. Повністю була очищена від оку-
пантів Правобережна Україна. 20 березня німці залишили 
Вінницю, 25-го – Проскурів»2. Теперішній обласний центр 
- Хмельницький.

Значно підвищується рейтинг опису подій їхніми оче-
видцями. Цікавий в цьому плані короткий історико-доку-
ментальний нарис, про 276-у Темрюкську Червонопрапорну 
стрілецьку дивізію в період Великої Вітчизняної війни 1941 
- 1945 рр. Автори: Андрій Савченко і Володимир Окуашвілі. 
Перший в званні молодшого лейтенанта - командира розвід-
взводу, другий – комсорг батальйону, ідучи бойовими шляха-
ми своїх частин через всю Україну, досить детально описа-
ли період боїв за звільнення міста Хмільника. Обидва брали 
активну і безпосередню участь в боях за звільнення міста, 
ушановані знанням Почесних громадян Хмільника.

Описи тяжких восьмидобових наступальних боїв за 
місто цінні тим, що ветеранами зібрані чисельні спогади од-
нополчан, використана мемуарна література, преса, архівні 
дані.

Цікаво, як про ті ж події згадують колишні солдати од-
нієї військової частини.

«5 марта 1944 года в 8 час. 30 мин. после мощной арт-
подготовки 270 дивизия во взаимодействии с танкистами 
начала наступление в направлении города Хмельника. Не-
смотря на непролазную грязь, только за один день дивизия 
продвинулась на 16 - 20 км и нанесла тяжелый удар проти-
внику. 8 марта наши бойцы вплотную подошли к городу 
Хмельник.

Немецкое командование подготовило его как опорный 
пункт обороны в районе исторической крепости на берегу 
Южного Буга в центре города: все побережье реки было опо-
ясано проволочным заграждением и минными полями. Со-
ветские войска несколько раз штурмовали крепость, но все 
безуспешно.

После безуспешного штурма крепости с хода дивизия 
передислоцировала часть своих полков в район села Березна. 
Ночью форсировали реку Южный Буг обходными маневра-
ми и начали наступление на город. 18 марта освобожден го-
род и полностью Хмельникский район».

Так описує події учасник війни, заступник голови ради 
ветеранів 276 стрілецької дивізії Окуашвілі Володимир Гео-
рійович.

Голова ради ветеранів Савченко Андрій Євгенович:
«5 марта 1944 года наша 18-я армия перешла в насту-

пление в направлении города Хмельника. Тогда наша 276-я 
дивизия входила в состав 18-й армии.

Немецкое командование г.Хмельник, который стоит 
на реке Южный Буг, превратило в большой опорный пункт. 
На окраине города, прямо над самым Южным Бугом, стоит 
старая мощная крепость с множеством бойниц1, где немцы 
установили огневые точки пулеметов и снайперов. Готовясь 
к обороне города, немецкое командование заминировало 
все доступные места, опоясало все побережье проволочным 

1Виписано з експозиційних матеріалів Хмільникського краєзнавчого музею.
2Теперішній обласний центр – Хмельницький. 1Так Андрію Євгеновичу це уявлялось. Насправді замок стоїть у центрі міста.
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ограждением. Где был лес, немцы спилилн его1. Наше коман-
дование много раз подымало пехоту в бой, но результатов по 
продвижению не было. Тогда командование пошло на сол-
датскую хитрость, оставив солдат для отвлечения, а осноные 
силы были переброшены в район села Березна. На утро 
наши войска начали переправляться через реку Южный Буг 
и обходным маневром 18 марта 1944 года штурмом2 овладе-
ли городом Хмельник».

Дивізія за три роки і вісім місяців звільнила від німець-
ко-фашистських окупантів понад 500 населених пунктів і 
міст Північного Кавказу, Угорщини, Німеччини і Чехосло-
ваччини.

Та повернемось до міста, яке було напівдорозі того рат-
ного походу. Тоді 18-літній Григорій Васильович Звягінцев, 
рядовий колишньої 276-ї дивізії згадує:

«Багато лишилося позаду воєнних шляхів-доріг. Але 
в пам’ять особливо врізалися декілька із них. Серед них - 
Хмільник. Перший бій. Перше бойове хрещення. Був і страх. 
Над головою свист куль, вибухи снарядів. В першу мить роз-
губився. Лежав, притискаючись до рідної землі, як до мате- 
ринського лона.

...Німці засіли в замку. Зайняли вигідні для оборони по-
зиції. Високі, товсті кам’яні стіни - надійний захист. Навколо 
річка Південний Буг. Жорстокий бій. Темної ночі на плотах, 
вбрід, як тільки не довелось долати крижаний Буг. Холод 
пронизував тіло, а плавати я не вмію...».

Про дислокацію німецького війська в Хмільнику: сис-
тему ворожої оборони, розміщення бойових точок, види 
озброєння, кількість солдат, організацію їхнього відпочинку, 
черговість зайняття і утримання бойових позицій - ті кілька 
родин, які проживали в районі старого містечка, в декілька 

десятків чи сотні, півтори кроків від замку - знали доскона-
ло. І знали не тому, що хотіли це знати, а тому, що жили по-
руч, все бачили своїми очима.

Описуючи так детально організацію передньої лінії ні-
мецької оборони по правому березі річки на відрізку в кіль-
касот метрів хочеться розказати про феномен, природу якого 
ніхто з мешканців цього куточка містечка ні тоді не міг зро-
зуміти, ні потім, по сплину десятків років з того часу.

Вище вже була мова, як готували плацдарм, на якому 
мали намір зустріти наступаюче радянське військо. І ще тоді, 
коли цей плацдарм готувався, люди говорили між собою:

«Хай будують, хай укріпляються, та хто це полізе на 
той замок, кому він треба? Хіба мало чистого поля поза тим 
дурним замком?..».

Полізли...
Почалося те «полізли» 10 березня, зранку, як тільки 

наші увірвались в передмістя і зупинились перед замінова-
ним передпіллям замку.

Наступаюча сторона почала артилерійський обстріл 
фортеці. Від обстрілу в місцях влучення і вибуху снарядів 
на камінних брилах тільки сколупувалось трішечки щебеню 
і з`являлась задимлена пляма. Німці, які засіли в замку з ку-
леметами біля амбразур, не відстрілювались, сиділи тихо в 
підземних казематах.

Тільки що замовкала артилерія з’являлась авіація. Ес-
кадра - два червонозоряні бомбардувальники, заходила на 
бойовий курс, літаки один за одним скидали свій вантаж на 
замок та бомби вибухали в розташуванні радянських військ. 
Видно, тонесенька смужечка річки, яка розділяла противни-
ків, плутала розрахунки штурманів в їхньому намаганні ви-
водити ескадру на прицільне бомбардування...

Після невеликої паузи з неба виповзала хрестата арма-
да. Тепер все відбувалося з точністю навпаки. Німецькі літа-1Призамковий парк.

28 діб штурмували замок. 18 березня штурму не було.
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ки заходили на Мазурівку - Слободу, де були радянські по-
зиції, а бомби падали на прибережну лінію окопів німецької 
оборони... І декілька разів на день.

Від такої тактики ведення бойових операцій найбільше 
страждали жителі: їм діставалось від чужих, і від своїх.

З настанням темноти, характер бойового зіткнення 
протидіючих сторін кардинально мінявся як по організації, 
такі по засобах застосування видів озброєння. Місце авіа-
ціїі артилерії займали стрілецькі частини з їхнім штатним 
озброєнням: рушниці, кулемети, міномети. Тактика нічних 
боїв була регулярно-одноманітною, тобто: як в одну ніч по-
чинався бій, як проходив, як закінчувався - так точнісінько 
повторювався в другу, третю, четверту...

Другої ночі все було, як і першої. Лунали уривки команд; 
щось на зразок: «Рота, вперед!», за тим густе: «Ура-а-а-а», з 
якого нам чулося тільки а - а - а, і тут же довгі кулеметні черги, 
поки не придушувався останній розпачливий зойк.

Всі знали, коли починається штурм замку, з якого місця 
будуть атакувати, і чим закінчиться наступ. Жінки заламу-
вали руки, звертались до Всевишнього і благали, благали, 
і проклинали, проклинали... «Ой, синочки наші, на хороби 
вам той замок? Чи ж то повилазило вашому начальству, що 
не бачить іншої дороги... Господи! Вразуми їх. Іроди прокля-
ті (то вже до німців у замку) будуть і ваші матері бити об 
поли руками...».

Пересиділи ми зо дві доби в нашому льоху. Перекона-
лись, що тут загрозливо. Перебрались у сусідній будинок, а 
там німці шастають зовсім поруч. Перебрались у підвал кос-
тьолу. Видно, з того берега побачили якийсь рух і почали са-
дити по костьолу і з гармат, і з ПТРів1. Залишились живі, та 
страху натерпілись добряче. Єдиним захистом були молитви 
матерів...

Дуже мало залишилось в пам`яті з того часу. Інколи 
спалахують уривчасто якісь образи, картинки. Найбільше 
зберегла пам`ять - звуки. Ці звуки війни - страшні, болючі, 
огидні, - вони роз`єднують клітини тіла, вони всвердлюють-
ся в мозок, проникають у м’язи і кістки.

Не маєш сили дивитись на жахи війни, можеш від-
вернутись, заллющити очі, залізти у схованку, а від какофо-
нічних, смертоносних, висмоктуючих душу, звуків війни не 
можна сховатись.

Другий тиждень почався з безперервної канонади ви-
бухів, пострілів, скреготу. З настанням темряви гриміння 
бою в перших фронтових порядках дещо рідшало і потроху 
затихало, а цієї ночі “життя” в окопах з обох сторін геть за-
вмерло. Встановилась гнітюча тиша. «Льоховики»1 з триво-
гою слухали: чи й цього разу рознесеться за річкою і розкрає 
їхні серця таке рідне, але безнадійне «ура-а-а-а»... А його не 
було.

Під час вирування бою люди якось пристосовувались 
задрімати, забутись, заснути. Тепер, в морочну тишу, всі пе-
ребували в тремтливому напруженні.

Було вже далеко за північ, а тиша не порушувалась. 
Темнота в льоху була абсолютно непроглядною. Дуже мало 
говорили, і то чомусь пошепки. Дихалось тяжко.

Першими не витримали «брусилівці»: Фелько просу-
нувся до ляди вгорі, відкрив, - у яму полилось прохолодне 
повітря. Мабуть, тому ніхто з наших матерів не зупиняв і не 
докоряв хлопцеві за його намір. Як тільки отвір звільнила фі-
гура хлопчика, до трішечки освітленою квадрату поліз Петь-
ко, а за ним і я. Була глибока ніч, проте в кімнаті, порівняно з 
густою і в`язкою темрявою покинутого тільки що льоху, було 
не чорно, а сіро. За вікном, десь над Озіранкою, спалахувало 

1ПТР протитанкова рушниця.
1Так прозвали самі себе люди, які в лиху воєнну годину переховувались по ямах, льохах, 
склепах... 
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світло ракет. Відблиски того світла раз за разом падали на 
перехрестя доріг перед будинком, утворюючи довгі рухомі 
тіні від будівель, стовпів, дерев; зображення віконної рами 
утворювалось на протилежній стіні кімнати і вона рухалась 
вниз, коли ракета піднімалась вверх і повзла догори, коли ра-
кета падала.

Від того миготіння світла і темряви здавалось нам, що 
все навкруги перемішується і ми не зразу втямили, що то за 
рух... Прозріння прийшло раптово і до всіх зразу: «Німці по-
кидають укріплення! Німці відступають!! Німці тікають!!!».

На перехресті доріг їх все більшало і більшало: вони 
спускались сюди по схилу замкової гори, вибігали з вулички 
від берегових укріплень, вискакували з проходів між будин-
ками.

Не було чути ніяких вигуків, команд, розмов. В цілко-
витій тиші, беззвуччі, в миготінні світла і темряви химерні 
постаті одиночок і невеликих груп рухались в одному на-
прямку - до мосту: вислизнути з острівця, покинути місто, 
вибрати дорогу на захід єдина сила, яка ще спрямовувала 
розгублене німецьке військо. За якусь годину-півтора місто 
спустіло, і тут же пролунав тяжкий вибух - німці зірвали за 
собою Вугринівський міст, висока заграва сповістила - воро-
га в старому місті немає!

Про те, що безпосередня загроза для життя відступила 
- «льоховики» відчули зразу і всі. І, хоч була ще глуха ніч, 
подвір`я будинків, вулички почали наповнюватись людом. 
Вони входили в своє житло, запалювали каганці, вітались з 
сусідами і (!) голосно розмовляли.

Почало світати надворі, світало в душах людей.
З настанням ранку побільшало світу в очах хлопчись-

ків, які засиділись в нерухомості і темряві впродовж усього 
часу битви за місто, підземелля, освоєне нами напомацки, вже 
поминуло наш інтерес. Миттю зібравщись докупи, ми, наче 

гончі, почали “винюхувати” навколишній простір, все більш 
розширюючи зону обслідування. Одні забігали до замку – 
розказували, що бачили в казематі багато куп відстріляних 
патронів; другі - принесли чутку про цілі складометри боє-
запасів в синагозі; треті - про німецькі окопи на березі річки, 
вистелені полотнами дверей, а в бліндажі німці понапихали 
подушки, ковдри, перини, щоб на війні їм було сухо і тепло...
Наш гурт: Петько, Фелько, Лесь, я і кілька таганрожців “взя-
ли слід” до недоброї і доброї пам’яті кінотеатру “Victoria”1.

Вихопившись за ріг будівлі, раптом зупинились. На 
протилежному березі річки, біля самого зрізу води, в тому 
місці, де стирчали дерев’яні опори зруйнованого мосту, ме-
тушились людські постаті «наших»(!). Радість від побачено-
го була такою, що ледве поборолось бажання розплакатись2.

Що то наші - було видно і чути по всьому: по кольору 
форми, по її крою, як вони по-хазяйськи тримались, як вони 
перегукувались матюганами.

Дерев’яний міст через лівий рукав Бугу німці висадили 
у повітря, та зробили це так, що більша частина настилу під-
нялась догори, розсипалась і тут же впала у воду, затримав-
шись між палями опор. Ось солдати і прилаштовувались по 
дошках, брусах, щоб перебратись до старої частини міста.

Дехто поспішав, губився, втрачав рівновагу і... плюхав-
ся у воду. На березі голосно кепкували з невдах, давали по-
ради, сміялись.

Солдати швидко пристосувались: не чекаючи поки 
деревина почне осідати під їхньою вагою, вони спритно 
перестрибували з колоди на дошку, з дошки на стояк і так, 
відштовхуючись, хапаючись, балансуючи, вискакували до 
нашого берега, до нас.

1В кінці 40-х років переіменованого, як аргумент боротьби з космополітизмом, на «Победа».
2Борис Таранков, згадуючи про раптову зустріч з радянськими солдатами, казав, що ридав 
досхочу від щастя.
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Сталося це вранці, разом зі сходом сонця, 18 березня 
1944 року, у суботу. Одна з найвеличніших подій у моєму 
житті. Закінчилось трирічне гибіння у німецько-фашистські 
окупації, і від тоді затеплилась надія на життя.

Значимість цього шостого дня хіба що може порівня-
тись з описуваним у Святій Біблії:

«І створив Бог людину за образом Своїм, за образом 
Божим створив чоловіка і жінку, створив їх.

І благословив їх Бог, і сказав їм Бог:  «Плодіться й по-
множуйтеся, і наповнюйте землю, володійте нею, і пануйте 
над рибами морськими, і над птахами небесними, і над кож-
ною твариною, що плазує по землі».

І побачив Бог все, що Він створив, і ось, гарно вельми.
І був ранок: день шостий»1.
Тих перших трьох радянських солдат я упізнав би й 

зараз... Бо в моїй пам’яті вони не змінюються. Стрункі, ба-
дьорі, спритні, добрі. Від зустрічі з нами солдати раділи так 
само, як і ми. Співчутливо розпитували, як нам жилось, тут 
же підбадьорювали, що все буде тепер добре, здоровались з 
нами за руку, міцно стискували за плечі.

А як пасувала солдатам армійська форма! Зелена ви-
строчена куфайка, підперезана брезентовим поясом з мідною 
пряжкою - зіркою щільно облягала солдатський торс і зовсім 
не обмежувала рухів тіла. Зимова шапка «сиділа» на голо-
ві так нахильці, що хоч була із штучного сивого хутра - та 
зразу було видно: в ній не те що холоду, а й самого чорта ви-
терпіти не страшно. Хвацько розчепірені кишенями хебешні 
галіфе, спритно замотані спіралями обмоток литки, ще не 
збиті, сирої шкіри черевики - надавали солдатським ногам 
просто таки скульптурної вишуканості. Дивиною були по-
гони – байкові стрічечки на раменах. Захоплювала дух плащ-
накидка - прямокутний відріз м’якого брезенту, накинутий 

на плечі і пристебнутий навкруг шиї мотузкою. При швидкій 
ході, рвучких руках, подуві вітерця – поли плащпалатки зді-
ймались, тріпотіли від чого бачилось, що вони літають. Та 
що там казати - то була форма наступаючого війська, форма 
перемагаючого солдата.

Вже не так помітно, але все так же вперто бійці продо-
вжували переправлятись на лівий берег. Хтось з них закріпив 
червоний прапор на димохідній трубі міської лазні. Азарт пе-
реправи захопив і нас.

- А що? Покажемо свою здатнісь!
На уламках мосту утворилося два ланцюжки, ланки 

яких рухались у протилежних напрямах. Ми дуже старались 
і у нас виходило. Тепер вже нам подавали руки, наперебій 
вигукували поради, всіляко підбадьорювали і радісно при-
ймали.

Вже тут ми почули солдатські розмови, що основні 
переправи радянського війська відбулися по обидва боки 
Хмільника. Справа через Березну і зліва біля села Широка 
Гребля.

11-а книга Мойсея: БУТТЯ. глава 1. вірші 26-31



256 257

Батьки автора і тьотя Броня (справа)
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Ян Виговський - «Щасливий».
На війні убитий 30 квітня 1945 року 

під Бранденбургом (Німеччина)
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