
ПОВСТАННЯ ПОЛІТВ'ЯЗНІВ У НОРИЛЬСЬКУ

Данило Шумук

У третьому каторжанському таборі до 1949 року щодня вмирало з 
голоду, холоду і непосильної праці та жахливих побутових умов від 
трьох до семи осіб. Пляни розбудови Норильська Москва збільшува
ла у великих маштабах, а дармова робоча сила зменшувалася з 
кожним днем. Такий безвихідний стан змусив Москву поліпшити 
нам житлові умови і краще годувати. Тоді ми були ще молоді. 
Серед колишніх повстанців УПА я був одним з найстарших, бо мені 
було вже тоді 35 років. А молоді скоро набираються сил. Фізично 
ми швидко зміцніли, а духовно чекісти і їх прихвосні старалися 
утримати на старому рівні, себто, щоб ми тремтіли перед чекістами 
і їхніми вислужниками —  бригадирами та нарядниками, —  як 
було раніше. А конвойні війська подвоїли жорстокість. Вони майже 
кожного дня, конвоюючи нас на роботу і з роботи, наказували на їх 
команду лягати в болото. Бригадири, як і раніше, змушували 
перевиконувати денну норму на непосильній праці. Люди духовно 
були зламані, залякані і з недовір'ям ставилися один до одного. 
Але спомини про те, як ми ще були людьми, як були вояками УПА, 
почали нас засоромлювати, що ми піддалися страхові, що страх все 
це у нас придавив і зруйнував. У першу чергу довелося оголосити 
"війну" страхові, як нашому ворогові число один. А щоб подолати 
страх, треба було розвинути почуття особистої і національної гідно- 
сти, без якої ми перестаємо бути людьми і стаємо погноєм для 
інших націй.

Зваживши всі обставини, появилася ідея нагадати колишнім 
воякам УПА, що нас тут багато, що ми повинні об'єднатися і дати 
належну відсіч усім чекістським вислужникам —  бригадирам, на
рядникам і всяким іншим прихвосням адміністрації. Почуття особис
тої і національної гідности зобов'язувало нас припинити сваволю 
чекістів і їх вислужників. Ми не мали що втрачати. Від нас відняли 
все, але ми повинні об'єднатися і більше не дозволяти бригадирам 
і нарядникам бити нас. Досі було так: якщо бригадир у бараці бив 
когось одного з нас, ми накривалися коцами і вдавали, що нічого 
не бачимо і не чуємо. Віднині ми зобов'язалися всі кинутися на бри
гадира, зв'язати його, запхати під нари і трішечки потовкти. Ми ж 
всі разом, бригадою, ходимо на роботу, разом ходимо до їдальні, 
разом відпочиваємо у бараці. У нас всіх однакова доля і нас, 
українців, значно більше, ніж каторжників усіх інших національнос
тей, разом узятих, тому ми повинні були стати провідною силою у 
боротьбі з усіма тими виродками різних національностей, які 
вислуговуються перед чекістами. Наше спасіння у єдності і перемо
зі страху у самих собі.
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Такого змісту ми писали обіжники і вони переходили з рук у ру
ки. Все це робилося тихо, спокійно, без шуму. Кожного кандидата у 
нашу самодопомогову організацію довго вивчали і перевіряли на 
вміння тримати тайну. Славолюбивих і користолюбивих людей ми 
обходили стороною, бо такі люди ненадійні. Отруювати чи тайкома 
вбивати хоч і найпідліших вислужників адміністрації ЧК ми строго 
заборонили, навіть тих, що довгі роки нас збивали. Своїми обіжника
ми ми давали наставлення тільки боронитися, так боронитися, щоб 
нападаючий ніколи більше вже не зміг ні на кого нападати. Все це 
робилося поступово і організовано —  всі за одного і один за всіх!

У 1952 році ми, каторжники, остаточно подолали страх і гордо 
випрямили свої духовні спини. Плян будівництва і випуску продук
ції —  цегли, цементу і вапна не виконувався. Чекісти забили триво
гу, бо це загрожувало їх кар'єрі і позбавляло премії. Начальник та
бору капітан Тархов почав раз-у-раз скликати наради начальників 
колон, нарядників і бригадирів (тих, що у війну служили гестапів
цям, а в таборі стали вислужуватися чекістам) і радитися з ними, 
щоб якось знову змусити нас працювати так безвідмовно і покірно, 
як це було у попередні роки. Саме тоді чекісти разом з колишніми 
співпрацівниками гестапо зредагували таку фальшивку, ніби україн
ці приготовляються вибити всіх росіян і нацменів* Під тією фальшив
кою підписалося понад тридцять колишніх вислужників гестапо, які 
у таборі працювали бригадирами і нарядниками. Льозунґом тих 
"сук" було: "Ти вмри сьогодні, а я завтра!" На підставі того доносу 
посадили у табірну тюрму (БУР) 42 українців. З управління приї
хали слідчі і багато вищого начальства. Все те начальство зайняло 
ввесь адміністративний будинок і почали викликати на слідство. 
Першим взяли Мелетія Семенюка і хотіли наложити йому кайдани 
на руки. Мелетій не дав наложити кайданів і на слідство не пішов. 
Решті кайданів не накладали, але ніхто зі слідчими не став розмов
ляти, їх просто висміяли і жоден ані на одне їх провокаційне за
питання не відповів. Вся та затія, розрахована на широку ногу, не 
вдалася. Прийшлося людей звільнити. Тільки шістьох моїх найближ
чих друзів протримали у тюрмі два місяці. При виході з БУР-у я 
сказав начальникові, що якщо він не пішле мене у бригаду Мель
ника, то я і з БУР-у виходити не хочу. І капітан Тархов змушений 
був виконати мою волю. І так перший серйозний зудар з адміні
страцією ми виграли!

Остання найгостріша сутичка зі "суками", колишніми гестапівсь
кими вислужниками, відбулася навесні 1953 року. На нараді чекіс
тів зі "суками", яких адміністрація поставила бригадирами і наряд
никами над нами, Сабостяк сказав: "Дайте у моє розпорядження

* Нацмен (розмовне) —  особа, яка належить до національної меншо- 
сти. —  Прим. ред.

111



БУР і я наведу там порядок. У мене всі будуть виконувати норму і 
повзатимуть на колінах перед нами”. Начальник з великою радістю 
призначив Сабостяка бригадиром БУР-у. Бригада БУР-у ходила 
на роботу у кам'яний кар'єр —  на найтяжчу працю. Сабостяк зі 
своїми помічниками Попандопалом і Бараньчиком кожного дня 
викликали по одному, двох або й трьох з найбільш неслухняних у 
стрілочну будку і там збивали їх, щоб таким чином примусити 
працювати, не розгинаючи спини. Але це тривало лише кілька днів. 
Цей здоровило бандитської вдачі наскочив на двох наших хлопців і 
встиг одного вдарити, а другий, мій земляк Степан Шевчук, 
обухом пожежної сокири вивів з ладу праву руку тому бандитові 
назавжди, щоб вже ніколи нікого тою рукою не міг бити, а потім ще 
так його потовкли, що він рачки поліз до своїх спасителів-чекістів. 
Отак і та ставка чекістів на Сабостяка провалилася. Сабостяка від
везли у табір і хотіли положити в лікарню, але він втратив свій 
"бойовий” дух і попросився, щоб його закрили у БУР під замок.

Того ж дня бригадир штрафної бригади Федоров кинувся з ку
лаками на Романа Загорулька, але Роман одним ударом звалив 
його з ніг і так дав, що йому вже ніколи не хотілося простягати рук 
до наших хлопців. Як тільки у таборі дізналися про те все, то шість 
найпідліших бригадирів, забравши свої речі, прийшли до началь
ника табору і сказали: "Ми вже не бригадири, закривай нас у БУР 
під замок”. З тої пори всі інші прихвосні чекістів почали здалека 
нам кланятися і задобрююче усміхатися. Так ми поставили всіх тих 
"сук" на коліна.

Незабаром до нас дійшла вістка, що четвертий, другий і п'ятий 
жіночий і чоловічі табори оголосили страйк на знак протесту проти 
вбивств чекістами наших політв'язнів. Ті слухи всіх нас, з 3-го 
каторжного табору, наче вибухівкою начинили. З 1 травня нас пере
стали виводити на роботу. Всі ми напружено чекали вибуху. І вибух 
стався.

4-го липня в обідню пору в їдальні почувся викрик: "Чекісти че
рез вахту побігли у напрямку БУР-у!" Всі з їдальні і футбольного по
ля кинулися до БУР-у. Чекісти оточили БУР. Там зчинився страш
ний крик і тут же ті політв'язні, яких кілька днів тому привезли з 4- 
го, вибили пожежні двері і почали вискакувати на подвір'я, загоро
джене плотом з дощок. Чекісти почали кидати на них кусками 
цегли, яка залишилася від будівництва тої "установи”. Ми роз
ламали пліт і вигнали чекістів у дивізіон. Прибіг капітан Тархов. Ми 
вимагали від нього ключів від камери тих ”сук”, які мали завдання 
від оперуповноваженого Калашнікова бити і різати наших людей, 
привезених з 4-го табору. Калашніков видав їм ножі і велів по од
ному насильно запихати наших людей у камеру ”сук” і там їх калі
чити. Тархов віддати ключів не захотів. ”Суки”, почувши це, проріза
ли ножами стелю і втекли у дивізіон, а звідти почали погрожувати
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нам кулаками. Ми, переважно українці, кинулися в сторону дивізіо
ну. Командир дивізіону дав команду "огонь!" Застрочили автомати. 
Полилася кров, наша, українська кров. Всі попадали і швидко 
поповзли за БУР. Я лежав між двома вбитими. Стрілянина стихла і 
тоді я швидко проскочив за стіну БУР-у. Раптом хтось крикнув: 
"Генерал на вахті!" Більшість з нашої групи кинулася у напрямку 
вахти і там, схопивши генерала Семенова за широкі поли генераль
ської шинелі, привели його на місце кривавої трагедії. Генерал, 
побачивши те все, підняв кулаки у напрямку капітана дивізіону і 
його солдатів, крикнув: "Мерзавцьі, что вьі наделали!” Капітан 
Повстяной мовчав. А наші хлопці, цупко тримаючи генерала за 
поли, поставили його перед вбитими і пораненими, щоб під його 
прикриттям віднести їх у лікарню. Тоді лягло смертю хоробрих 
шість наших друзів і 17 були поранені. Серед поранених був поляк 
Бараньчик, а всі решта —  українці. Бараньчика зачепила випад
кова куля.

Добре було б мати знімки з того безпрецедентного видовища, 
як політв'язні особливого каторжного табору вели генерала чекістсь
ких військ за поли його шинелі, бож такого дива ще ніколи не було 
в історії чекістів. І все це було ще при всевладному Берії.

Після віднесення поранених і вбитих у лікарню, я підійшов до 
генерала і сказав хлопцям: "Відпустіть його!" Хлопці відпустили і 
він дременув у дивізіон. Я рад був, що трапилася така нагода "зми
лосердитися” над генералом. А капітанові Тархову ми сказали, щоб 
негайно вибрався з табору із всією своєю адміністрацією і нагля
дачами. Капітан Тархов, без найменших заперечень, зібрав усю 
свою зграю і організовано вийшов з ними з табору. Так почалося 
повстання у третьому особливому каторжному таборі в Норильську.

Відразу ж після вигнання чекістів з табору ми скликали у клюбі 
загальні збори і вибрали страйковий комітет. До складу комітету (ві
сім осіб) ввійшли ті, що їх чекісти привезли з 4-го табору і закрили в 
БУР. Сім з них були росіяни, а один українець з Умані Миколайчук. 
(Про Миколайчука буде мова потім). Всю групу росіян з 4-го очолю
вав легендарний колишній капітан Радянської армії Воробйов. 
Головою страйкового комітету вибрали того ж таки Воробйова, а 
заступником Вождьова. Але Воробйов лежав поранений у лікарні, і 
його тимчасово заступав Вождьов. Із каторжан нашого табору на 
перших порах до комітету ввійшло лише сім осіб на чолі з Костем 
Королем. Король був заступником голови страйкового комітету з 
господарчих справ. Через Короля наш підпільний центр контро
лював і управляв всією роботою страйкового комітету. На тих же за
гальних зборах категорично було оголошено (за нашою ініціятивою), 
щоб ніхто ні з ким не зводив особистих порахунків, щоб всі між 
собою жили мирно і всюди підтримували зразкову чистоту і поря
док.
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Група Воробйова на перших порах показала себе дуже 
активною і з позитивної сторони. Вона активізувала деяких автори
тетних росіян і в нашому таборі. Ми раділи з іх активности і пого
дилися на те, щоб Воробйов очолив страйковий комітет, бо чому б 
ми мали заважати росіянам розвалювати російську імперію?

Перед групою Воробйова ми не розкривали себе. Про дії страй
кового комітету нам звітував Кость Король. Він був заступником 
голови страйкового комітету господарського сектора. Король не 
тільки конспіративно щодня повідомляв про діяльність, але й отри
мував від нас директиви, як йому там бути і яку позицію займати 
щодо справ, які належать до компетенції страйкового комітету. Сло
вом, Король був у страйковому комітеті нашим законспірованим 
представником і через нього ми контролювали всю роботу коміте
ту. А наші члени самодопомогової організації позмінно тримали 
варту в усьому таборі і вели невидимий нагляд за ненадійними 
елементами. Вуха і очі нашої організації безперервно контролюва
ли все життя табору і своєчасно звітували тим, кому треба було.

Згодом поведінка Воробйова все більше й більше почала не по
добатися нашим людям. Воробйов наказав, щоб йому з лікарні при
носили дієтичні сніданки, обіди й вечері у барак. Воробйов вів пере
говори з генералом МВД Семеновим майже годину на віддалі 50 
метрів від людей, а людям розповів про ті переговори через селек
тор за п'ять хвилин. На всіх людей дивився звисока, як дворянин 
на кріпаків.

Раптом під кінець першого місяця страйку на світанку прибіг 
до мене Кость Король і розповів, що тільки но закінчилася строго та
ємна нарада активу Воробйова. На ній прийняли рішення створити 
з людей нашого табору полк і назвав імена тих моїх друзів, яких на 
нараді призначили заочно командирами рот і батальйонів. У число 
тих людей попав і я. Воробйов розробив плян оперативних дій сво
го неіснуючого полку. Згідно з тим пляном насамперед треба підір
вати котельню біля лазні під самим дивізіоном і в ту ж мить кинути 
на дивізіон українські батальйони і роти, а самим (мається на увазі 
групу Воробйова) вирватися з табору і швидко пробратися на лето- 
вище, заволодіти ним і літаком втекти на Велику землю (Таймир
ський півострів разом з Норильськом і Дудінкою називався Малою 
землею).

Плян грандіозний, який група Воробйова хотіла реалізувати за 
рахунок нашої, української, крови. Той плян грандіозний одночасно 
і абсолютно безглуздий, бо Воробйов і ввесь його "штаб” зовсім не 
знали, з ким мають справу. Вони не знали того, що коли б не ми, 
не наша мобільна і здисциплінована підпільна організація, то вже 
давно все те наше повстання закінчилося б і ми всі разом зі страй
ковим комітетом сиділи б у тюрмі.

Вислухавши Короля про ту божевільну затію, треба було швидко
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приймати відповідні заходи, бо це була та остання крапля, яка пе
реповнила чашу нашого терпіння. Треба було негайно того "велико
го героя" з вимовно-напускною пихою і зарозумілістю поставити 
на належне йому місце. Король, доповівши про всю цю затію, пішов 
у штаб страйкового комітету, а я негайно викликав під клюб, у яко
му містився той штаб, Загорулька, Панасюка, Кобзу, Бухала, Сидор- 
чука і, розповівши їм, що нас заочно вплутують у великомаштабну 
безглузду авантюру, сказав: "Зараз же йдемо у штаб того неісну
ючого полку і заставимо «полковника» податися до димісії". Всі ви
слухали це надзвичайне повідомлення і тут же ми пішли у штаб. У 
штабі від імени нашої групи "командирів батальйонів і рот” сказав 
пихатому голові страйкового комітету і одночасно "полковникові” 
неіснуючого полку, щоб він негайно скликав всіх тих, з якими ту 
авантюру цієї ночі затіяв, і сказав їм викинути з пам'яті все те, про 
що говорилося тої ночі, і сам, як голова страйкового комітету, по
дався до димісії за станом здоров'я. Воробйов, який був про себе 
високої думки, пробував нас знехтувати, бо він зовсім не розумів 
свого становища і нічогісінько не знав про нашу реальну силу і опе
ративність нашої підпільної організації. Прийшлося твердим і рішу
чим тоном привести його до тями і тоді він на наших же очах пере
мінився на зовсім слабу, немічну людину і нашу вимогу задовіль- 
нив. Зібраних ним людей вивели на гальорку клюбу, щоб ніхто нас 
не підслухав. Воробйов, опустивши голову, придушеним голосом 
сказав все те, що від нього вимагали. Разом з Воробйовим зі 
страйкового комітету вийшло ще шістьох росіян на знак солідарнос- 
ти зі своїм "фюрером". Отак ми, зовсім невідомі люди тій групі Во
робйова, Морозова, Давидова й іншим їх прибічникам, колишнім 
офіцерам Радянської армії, стали відомими і значущими.

Пройшла реорганізація страйкового комітету. На місце тих сі
мох росіян, що вийшли зі страйкового комітету, ми підібрали канди
датів з прибалтійських політв'язнів і загальні збори одноголосно 
затвердили їх. На голову страйкового комітету висунули Шамаєва і 
загальні збори одноголосно затвердили його. Затвердили, бо 
такою була воля нашої організації. Шамаєв за походженням тата
рин, з аристократичної татарської родини, колишній офіцер Радянсь
кої армії. З Шамаєвим нам було легко працювати. Його заступни
ком був Король і він тоді вже знав, що голос Короля —  це наш го
лос, а ми —  це велика, добре зорганізована і здисциплінована си
ла.

Другий місяць повстання проходив без найменшої участи тих 
росіян, що вийшли зі страйкового комітету. Я зумисне на це наголо
шую, бо знаю, що декому схочеться все це перевернути догори но
гами, мовляв, як же ж можна примиритися, щоб такі великі події, 
ідеально зорганізовані, на високоідейному рівні могли звершитися 
без керівництва "старшого брата". Однак молодше покоління росіян

115



брало активну участь у повстанні до самого його розгрому. Один з 
них під час розгрому навіть загинув.

Нарядники, бригадири і їх прибічники у період повстання не си
діли, склавши руки (а їх було понад триста). Два рази за завдан
ням чекістів вони плянували заарештувати страйковий комітет і 
ввесь актив повстання, і посадити у табірну тюрму, а тоді запроси
ти чекістів вернутися у табір і зайняти свої керівні місця. Але завдя
ки нашій глибоко законспірованій організації, яка мала своїх людей 
у всіх таборових групах і групках, ми своєчасно знешкодили ті змо
ви і змовників вигнали з табору. Потім чекісти дали завдання своїй 
агентурі підпалити незаселений барак. Але наша служба захисту 
встигла своєчасно погасити цю пожежу. У перших тижнях пов
стання зв'язок своєрідної п'ятої колони з чекістами підтримувався 
телефоном з кабінету старшого нарядника Іржанова, а після того, як 
змову Іржанова розкрили і вигнали з табору, останки "п'ятої 
колони" встановили зв'язок з дивізіоном рогатками. Але незаба
ром наша служба самозахисту злови іа і тих, що з рогаток заки
дали доноси у дивізіон. Прийшлося посмли ги свою невидиму, тобто 
неофіційну варту у тому незаселеному бараці і біля дивізіону.

Про всі події у таборі і наші вимоги ми повідомляли "вільне” на
селення Норильська при помочі літаючих зміїв. Це був винахід од
ного латиша. У спортивному журналі він знайшов схему і розміри лі
таючого змія. Цю знахідку ми швидко взяли собі на озброєння. Ми- 
колайчук, родом з Умані, мав, як кажуть у народі, золоті руки. За 
одну годину з гумового обцаса він робив найскладніші печатки. В 
той час Миколайчук для нас був дуже дорогою людиною. За кілька 
днів він зробив з олова великі і малі літери у довільній кількості, а 
його помічник —  відповідні рамочки. За Миколайчуком закріпили 
ще двох майстровитих хлопців і таким чином у нас почав працюва
ти друкарський станок. За зредагованим нами текстом хлопці на 
своєму станку штампували відповідні відозви до жителів Нориль
ська з просьбою, щоб вони повідомили уряд і ввесь світ про те, ЩО 

нас морять голодом і вбивають, подаючи дати, коли кого вбили. З 
вати робили ґноти довжиною 15 сантиметрів і посередині ниткою 
відозви прив'язували до ґнота і до змія, зробленого з плякатного 
паперу. Найчастіше вітер дув на центр Норильська. Так ми на шну
рочках півторакілометрової довжини своїх зміїв з підпаленими ват
ними ґнотами пускали на центр міста. Чекісти стріляли по тій на
шій "авіяції", але змій летів до свого призначення і "бомбив" місто 
нашими відозвами. Чекісти посадили нас на 9-ту норму харчуван
ня, яка є меншою від Гарантованої на дві третіх, і виключили елек
трику. Все заглохло. Вентиляція на кухні зупинилася, світло погас
ло. Настрій у людей почав підупадати. Всюди видно було похнюп
лені обличчя. Життя почало завмирати. Раптом приходить у штаб 
страйкового комітету Тартавкодзе і каже: "Коло котельні є люк і я
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там можу перекрити воду у дивізіон і селище”. Всі крикнули: 
"Давай, перекривай, швидше перекривай! Зараз вони без води за
співають по-іншому", —  сказали бадьорим тоном члени страй
кового комітету. Жінки офіцерів підняли бунт, бо їм потрібна вода. 
Почалися переговори. Чекісти зняли нам 9-ту норму і дали світло, 
а ми їм пустили воду.

Нарешті приїхала комісія з Москви. Члени страйкового комітету 
винесли два столи і поставили сто метрів від вхідних воріт. Столи 
накрили червоною матерією. Знаючи, що комісія складається з 
двох генералів і одного полковника, поставили для них три крісла. 
Зустрічати начальників вийшли всі каторжники і стали метрів сорок 
від столів. А п'ять наших уповноважених делегатів —  перед стола
ми. Увійшли у табір два генерали і полковник, а за ними начальник 
табору капітан Тархов зі всією адміністрацією. Увійшли вони по-вій- 
ськовому, двійками і маршовим кроком. Голова нашої делегації 
Шамаєв представився і зажадав від комісії показати мандати. Ко
місія зігнорувала наших представників і пробувала через їх голови 
нав'язати розмову зі всіма каторжниками разом. Люди відповіли в 
один такт: "Ми вибрали представництво і уповноважили їх вести з 
вами переговори". Начальник ҐУЛаґу полковник Кузнецов сказав: 
"Что вьі хотите?"

—  Насамперед виведіть з табору оцих вбивць, —  сказав Шама
єв, показуючи на адміністрацію, —  і пред'явіть свої мандати.

—  Я вам наказую від імени Лавретія Берії: припиніть свою тяга
нину і виходьте на роботу, —  сказав Кузнецов.

—  Якщо ви, громадянине начальнику ҐУЛаґу, так ставите пи
тання, то нам нема про що з вами говорити.

На цьому переговори закінчилися. Наше представництво повер
нулося і пішло. Генерали з полковником щось побурчали між собою 
і також пішли. Розійшовся і народ.

За кілька днів під вахту приїхав парою коней з бочкою для фе
калій асенізатор і ще з-за воріт почав кричати: "Ребята, прекращай- 
те ту свою забастовку! Второй, четвертий и пятьій женский и муж- 
ской уже давно прекратили".

Адміністрація швидко відкрила ворота і впустила асенізатора з 
бочкою у наш табір, а вслід казала: "Розкажи, розкажи їм все".

Наші хлопці вхопили його і повели у лазню, щоб там порозмов
ляти. Асенізатор сказав: "Це правда, що всі вже вийшли на роботу, 
але я вам привіз дуже добру вістку. —  І, вийнявши із-за пазухи га
зету Известия; дав їм і сказав: —  Берм уже нєт".

Хлопці відпустили його і швидко побігли до клюбу.
Борис Шамаєв, прочитавши у страйковому комітеті ту радісну 

вістку, зразу ж скликав загальні збори і прочитав усім. Вістка наче 
окрилила нас всіх. Люди пожвавішали і ніби помолодшали. Обличчя 
у всіх сіяли від радости. Начальник ҐУЛаґу полковник Кузнецов
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втратив свої повноваження, але генерали військ МВД залишилися і, 
визнавши наше представництво, вели з ним переговори у письмо
вій формі. Капітан Тархов у тих переговорах грав ролю посильного. 
Майже кожного дня він приносив пакети від генералів у наш страй
ковий комітет і на подвір'ї, під охороною наших хлопців, проходжу
вався, поки комітет підготовляв відповідь генералам, а потім про
воджали його до вахти, щоб хтось не вчинив йому якоїсь кривди. А 
генерал Семенов ходив навколо табору і кричав до наших людей: 
"Ребята, ви уже не каторжники, знімайте зі свого одягу каторжансь
кі номери і виходьте з табору на роботу!", а молодих називав на
віть комсомольцями. Але з того "залицяння" всі лише посміхували- 
ся і кепкували з генерала.

У першій декаді липня несподівано появився на вахті, у супро
воді капітана Тархова, високий, у незнайомій нам уніформі чоловік. 
Він ішов собі спокійно, з добрим виразом обличчя, не викликаючи у 
нас ніякої насторожености. Підійшовши до першого барака, він чем
но привітався з людьми, що сиділи там, і сказав: "Я заступник гене
рального прокурора СРСР по нагляду за місцями ув'язнення, гене
рал юстиції першого рангу Вавілов. Ось мої документи”.

—  Ми не уповноважені перевіряти ваші документи, такі уповно
важення у нас має тільки голова страйкового комітету, —  сказав 
один із політв'язнів, а другий піднявся і швидко побіг у штаб страй
кового комітету і сповістив про все це голову страйкового комітету 
Шамаєва. Привітавшись з Шамаєвим, прокурор швидко подав йо
му документи і сказав:

—  Я тількищо прилетів з Москви і прямо з летовища приїхав до 
вас. Мені треба об'єктивно вивчити все те, що тут трапилося і, в мі
ру можливости, полагодити те, що належить до моєї компетенції.

—  Може насамперед оглянемо табір, а особливо ті місця, де 4 
червня конвойні війська МВД, з наказу капітана Повстяного, вбили 
шість наших друзів по неволі і 18 тяжко поранили, а потім будемо 
розмовляти про справи,—  сказав голова страйкового комітету.

—  О! Хорошо, я согласєн, це —  по-діловому, —  сказав заступ
ник генерального прокурора і, взявши Шамаєва під руку, пішов ін
спектувати ввесь табір.

Всі політв'язні миттю вишикувалися перед своїми бараками і 
чекали того високого емісара з Москви. З кожної бригади один по
літв'язень виступав із скаргами і вимогами, згідно з розданими 
нами текстами, щоб таким чином охопити ввесь комплекс проб
лем. Були виступи і незапрограмовані нами.

Ляцький, колишній майор і начальник воєнкомату у Вінницькій 
області, підійшов до генерала юстиції і, вийнявши стару газету, ска
зав: "Це вождь німецьких комуністів Тельман у фашистській тюрмі, 
одягнутий у хороший костюм і при галстуку, а ви мене, совєтського 
офіцера, у що одягнули?" —  сказав він, показуючи свій порваний
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бушлат. Оглянувши місце розстрілу, Шамаєв з Вавіловим підійшли 
під барак інвалідів. На подвір'ї бараку у першому ряді сиділи інвалі
ди без обох ніг, у другому ряді —  без обох рук, у третьому —  без 
однієї ноги, у четвертому —  без однієї руки, а позаду всякі інші.

Всі ті люди приїхали сюди здоровими, з обома руками і нога
ми.

Розпитавши калік, де і при яких обставинах вони втратили ноги 
і руки, Вавілов сказав: "Так! Це жахливо! Будемо робити все можли
ве, щоб це більше ніколи не повторилося".

Минуло два місяці нашої влади у третьому гірничому каторжно
му таборі. 4 серпня 1953 року, о другій годині ночі (влітку ночі там 
немає, бо сонце не заходить), командування почало виводити з ди
візіону роту за ротою війська МВД і розставляти навколо табору 
так, щоб солдат солдата доторкався ліктем. Потім декілька рот по
ставили навпроти 25-го заводу великої військової значимости і 
навпроти шостого табору кримінальників, у якому налічувалося ко
ло 12 тисяч в'язнів. Легкі кулемети розставили проти нас приблиз
но ЗО метрів один від одного, а трохи далі —  три тяжкі кулемети, 
спрямовані на вулиці нашого табору. Все це робилося тихо і ділови
то. По всьому було видно, що плян операції був скрупульозно роз
роблений раніше.

Сумніву, що до нас застосують грубу силу, бути не могло. Всім 
було ясно, що ось-ось проллється наша кров. Нам залишалося тіль
ки духовно підготовитися до того, щоб гідно прийняти смерть, щоб 
не похитнутися. Ілюзіями жили тільки ті, що ще до кінця не пізнали, 
що таке комуністична диктатура і на чому вона тримається.

На роздуми часу не було. Рішення прийшлося приймати швид
ко, відповідно до розвитку подій. В усіх бараках була прочитана на
ша "летючка" такого змісту: "Браття-повстанці! Наступила вирішаль
на хвилина: впасти на коліна перед ворогом, чи прийняти смерть 
стоячи, як і годиться вмирати борцям за волю. Тирани нас вб'ють, 
але духовно ми їх переможемо тим, що з гордо піднятою головою 
приймемо смерть за волю і справедливість".

Саме в цю пору читання наших летючок заревіли диким голо
сом рупори, заглушуючи все. Нам оголосили: "Збирайте свої речі і 
виходьте за зону табору! Хто за 20 хвилин не вийде —  буде роз
стріляний".

Після такого оголошення настала мертва тиша. Деякі політв'яз
ні мовчки, опустивши голови, почали виходити. Не судіть їх, бо тако
го не всім дано витримати!

Якраз тоді з лікарні вийшов Яків Сушкевич, член нашої керівної 
трійки. Я підійшов до нього і ми пішли у найближчий двоповерхо
вий барак, щоб підняти настрій політв'язнів. Ми побачили незвичай
ну картину: наші хлопці з серйозним виразом обличчя переодягали
ся у вишиті сорочки. Побачивши це, я остовпів, не знаючи, що ро
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биться. Підійшовши до знайомого волиняка, я запитав: "А чому це 
ви, Василю, переодягаєтесь у домашні сорочки?" Василь здивова
но подивився на мене і сказав: "Льон, з якого мама зробила полот
но, пошила та вишила цю сорочку, виріс на нашій рідній землі. Я хо
чу вмерти в сорочці, вишитій моєю мамою. У маминій сорочці мені 
легше буде вмирати і лежати у вічній мерзлоті". Інших хлопців, які 
робили те саме, що й Василь, я не питав, бо вже було ясно, що ті 
хлопці не похитнуться.

Якова Сушкевича покликали до лікарні і в ту ж мить підбіг до 
мене мій друг, нижчий ранґою від Сушкевича в нашій організації, і 
сказав: "Даниле, нас роздавлять. Ситуація безвихідна. Всі табори 
політв'язнів вже давно піддалися. Шансів на успіх немає жодних. 
Дозволь мені вивести людей за зону, згідно з ультиматумом".

—  Ні, дозволу на такий вчинок я тобі не дам. Від імени органі
зації ніхто не має права такого робити. Я тількищо вийшов з оцього 
барака і бачив, як наші люди, колишні рядові вояки УПА, готуються 
прийняти смерть, і раптом ти, колишній командир сотні УПА, будеш 
закликати їх здаватися на милість ворога. Я особисто і мої друзі не 
підуть просити милости у ворога. Наша смерть, наша кров не про
падуть намарне. Нас роздавлять, але духовно ми їх переможемо і 
та наша духовна перемога буде продовженням тих, що впали в не
рівному бою під Крутами і Базаром. Наша смерть буде великим 
вкладом у боротьбу за волю і справедливість! —  Приблизно так я 
тоді відповів своєму другові. Він залишився з нами до кінця і ре
тельно виконував свої завдання.

Ми підійшли до центральної дороги табору. Наші колишні пов
станці УПА разом з литовцями, латишами, естонцями і закавказця- 
ми виходили з бараків, ставали по чотири у колону і, йдучи на при
значене місце, співали стрілецьких пісень. Отак ті безіменні лицарі 
йшли назустріч смерті.

Два члени керівної трійки працювали фельдшерами і тому не 
було можливости все своєчасно узгіднювати з ними. Прийшлося 
всю відповідальність взяти на себе і тому треба було завжди бути з 
людьми у найбільш загрожених місцях.

Заступник голови страйкового комітету К. Король, виконуючий 
завдання у комітеті нашої підпільної керівної трійки, був своєчасно 
про все повідомлений. Голову страйкового комітету Шамаєва ми 
повідомили в останню хвилину про те, що ультиматум Москви зус
трінемо зі стрілецькими піснями на устах у похідних колонах, йду
чи назустріч смерті. І справді так і сталося. Цей героїзм не був роз
рахований на славу, цей героїзм був оснований на почуттях людсь
кої гідности.

Тепер, згадуючи про те все, перед моїми очима ніби появля
ються ті мої славні друзі, які зі стрілецькими піснями на устах впа
ли там смертю хоробрих. їх героїчна смерть зобов'язує нас ніколи
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мені горло і я плачу, а тоді я у нікого сліз не бачив —  всі готові бу
ли прийняти смерть мужньо, як і годиться борцям.

У Норильську, у третьому каторжному таборі, за офіційними да
ними впало тоді смертю хоробрих 56 осіб, а за неофіційними —  по
над 70. Поранених було коло 270 осіб. Згідно з підрахунками 
фельдшера Якова Сушкевича, лише українців загинуло тоді коло 70 
осіб. Словом, по всіх таборах ҐУЛаґу першими повставали українці, 
бо нас було у неволі більше, ніж всіх національностей, разом узятих, 
і ми були краще зорганізовані.

Тоді у Норильську, крім нашого каторжанського табору, повста
ло три чоловічі трудові виправні табори і один жіночий. Участь у 
повстанні брало понад 20 тисяч, а загинуло понад сто осіб (включ
но з нашим табором).

Старі політв'язні, які досиджували 25 років неволі, дивилися на 
голодівки і на всяку іншу метушню, як боротьба за статус політв'яз
ня молодих, так званих дисидентів, скептично. У порівнянні зі страй
ками і повстаннями десятків тисяч політв'язнів в багатьох таборах 
ҐУЛаґу —  Берлаґ (1949), Екібастуз (1952), Норильськ (1953), 
Кингирськ (1954), Воркута (1953) —  все це виглядало для них дитя
чою грою у боротьбу і вони майже не брали участи у тій грі. Мені 
прийшлося брати активну участь у боротьбі в 50-их і в 70-их роках 
разом з дисидентами і тому я розумію тих і тих. У 50-их роках про 
нашу направду велику, одчайдушну і добре зорганізовану боротьбу 
ніхто не знав і ніхто нас не підтримував ні духовно, ні матеріяльно, 
бо після перемоги Сталіна у Другій світовій війні весь світ був 
загіпнотизований ним, навіть після його смерти, і через залізну за
вісу тоді ще нічого не могло проникнути. Словом, проти нас був то
ді ввесь світ. Ми були прокляті чужими і своїми.

Хоч боротьба дисидентів 70-их років була незначною у порів
нянні з боротьбою політв'язнів 50-их років, але про неї стало відо
мо всьому світові і завдяки Міжнародній Амнестії, ПЕН-клюбові 
всій діяспорі вона набрала великого розголосу. Саме це і підтриму
вало дисидентів на дусі.

Можна було б не наводити тієї різниці між 50-ми і 70-ми рока
ми у таборах політв'язнів, але взнавши про те, що тут почали гово
рити, а потім і писати, що перший раз статус політв'язня був введе
ний у 70-их роках, а до того про нього ніхто нічого навіть і не знав 
мені стало боляче, бо це тяжка образа живих і мертвих моїх друзіЕ 
і абсолютна неправда. Метушня двох десятків людей навколо слове 

"статус" аж ніяк не є статусом, це лише бажання "прогриміти" і н« 
більше. Все те потрібне було тільки одній-однісінькій людині.

Поки я живу, доти буду захищати честь і славу тих, що разом з 
мною, плече-в-плече, повстали проти озброєного до зубів ворога 
Вони йшли гордо і сміло на явну смерть. їх похоронили у вічну мер
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злоту під горою Шмідта на далекому Заполяр'ї у Норильську. Там, 
під горою, похоронені наші дівчата, убиті чекістами, яким не судило
ся стати жінками і матерями на рідній землі. Там, під тою горою, 
спочиває цвіт нашої багатостраждальної нації 40 —  50-их років. їх 
могили не оплакані мамами і ніколи ніким не заквітчані. Вони кара
лися, але стояли непохитно за свою ідею, за волю і в тиху хвилину 
мріяли про рідний край, про любов і щастя.

Ми, друзі з неволі і страждань, будемо мати великий гріх, якщо 
забудемо про тих, кому не судилося вийти живими з того жахли
вого пекла. Я знаю, що той наш подвиг у найстрашніших умовах ніх
то належно не оцінить, але я буду робити все можливе, щоб 
пам'ять про безіменних лицарів збереглася у віках. їх лицарство, їх 
подвиги не вимушені обставинами, як це іноді буває. Вони самі 
свідомо йшли на смерть, йшли не по-рабськи, а гордо, з піднятою 
головою і стрілецькими піснями на устах. Це правда, суща правда, 
бо я був там рядом з ними. Я бачив, як після ультиматуму, щоб за 
20 хвилин всі вийшли з табору число три за зону, наші повстанці 
одягали їхніми мамами виткані, пошиті і вишиті сорочки тільки для 
того, щоб вмерти у маминій сорочці.

Хто той безпрецедентний подвиг оспіває у піснях? Хто опла
че? Хто пам'ять про нього увіковічить у поезії? Хто згадає про їх 
скромність і душевну чистоту? Хто екранізує це все, щоб потомки 
бачили, як їх предки боролися за волю?! Результати їх подвигу нео
цінимі у всіх аспектах.

Олександер Солженіцин пише, що повстання у таборах відігра
ли велику ролю і мали значний вплив на хід XX з'їзду партії і що са
ме ті повстання були основною причиною розгляду справ політв'яз
нів, в результаті чого сотні тисяч були звільнені восени 1956 року.

У третьому каторжному таборі з нашої ін іц іа т и в и  один чоловік 
сидів в окремій кімнаті у лікарні і вів щоденник подій за ввесь пе
ріод повстання. Він робив копії зі всіх письмових переговорів страй
кового комітету з московською комісією і виготовив (вже після пов
стання) відповідні анкети про всіх, що загинули під час розгрому 
повстання, але, на превеликий жаль, увесь той архів попав у руки 
чекістів. У моїй пам'яті збереглося лише два незабутні прізвища: 
Бондаренка з Полтавщини і Худоби з Рівенської области. Бонда
ренко мав освіту і працював обліковцем на виробництві, а Худоба —  
слюсарем. Прізвища тих двох людей збереглися у моїй пам'яті 
тільки тому, що вони завжди своїм веселим настроєм і безстраш
ною жертвенністю підтримували на дусі всіх наших людей. Завжди 
веселі й енергійні патріоти, вони яскраво виділялися серед у^іх ка
торжан.

Вічна слава їм і їхнім побратимам!

24 квітня 1990 р.
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