
Незаймана 

Останнє осіннє сонце переливалось на русявих кучерях Аріни. Вона сиділа на давно 

поваленому дереві, широко розкинувши ноги і знехтувавши тим, що вранці вирішила стати 

на шлях «справжньої леді».  

-То до кого ви приїхали? – запитала Аріну світловолоса дівчина, чиї батьки недавно 

купили дачу в Каштанівці.  

-До баби Ліди. Це он там на горі, – Аріна повела рукою. - А, он бачиш хлопець з 

хвіртки вийшов? То мій брат. 

-А скільки йому років? – білявка зацікавлено вдивлялась в хлопчачу фігуру, що 

набирала дрова біля паркану.  

Аріна закотила очі і повернулась у бік нової знайомої, чиє ім’я не змогла запам’ятати 

з першого разу.  

-Дівчинко, облиш, йому 12. Це він тільки здалеку нормальний, а так…  

Білявка розчаровано зітхнула. В Каштанівці вона сиділа з початку карантину, 

страждаючи від нудьги й відсутності спілкування.  

-Так це твою бабу в селі називають незайманою? – запитала та. 

-Це хто тобі таке сказав? – насупилась Аріна. 

-Сусідка наша, ми в неї молоко купуємо. Та чого ти зразу бичишся? Я що, дурна по-

твоєму і не розумію, що в незайманої жінки не можуть бути діти й онуки? Це ж всього лише 

прізвисько, в селі кожного якось називають.  

Аріна підібрала камінець і почала малювати ним по землі аби не дивитись на 

дівчину, а тоді сказала:  

-Ну взагалі-то, вона нам не рідна. Мою бабу по крові, бабу Катю, вона взяла до себе 

жити, коли мама ще зовсім маленька була. Але незайманою її називають через те, що коло 

неї ніколи не було чоловіків: жила вона одна і заміж ніби ніколи не виходила.  



-Та не може бути щоб за все життя біля неї ніякого чоловіка не бачили! Хіба ніколи 

не було такого?  

-А хто про це тепер скаже? Бабі Ліді 90 років, старіший в селі тільки дід Панас, що в 

центрі живе, але він після інсульту не говорить уже років з 10, а всі інші майже нічого про 

неї не знають. Тільки чутки розпускають… 

-Ну то запитай її сама! Чи матір свою розпитай, може бабу… Це ж так романтично! 

А раптом у її минулому криється якась таємниця, що перевернула не одне життя? Може 

вона закохалася в німецького солдата і берегла йому вірність? А може колишній забрав неї 

дитину і тепер вона ненавидить всіх чоловіків?  

-Ну ти вже мелодраму не розводь. Наче мало в нашій країні старих одиноких жінок. 

Он! В кожної другої за плечами така романтика, що в петлю хочеться.  

На тому розмови про особисте завершились, пішли дебати про косметику, навчання 

у школі, блогерів та інші важливі речі, однак увечері думки Аріни знову повернулись до 

баби Ліди.  

Сама баба виглядала, як завжди, схвильованою і турботливою, коли до неї приїздили 

онуки. По-модному – без хустки, в теплій спідниці та светрі, вона подала вечерю, 

підтримала розмову Аріниного батька про необхідність утеплити молодий сад на зиму, 

поговорила з мамою про її нову роботу.  

Аріна дивилась на давно знайоме обличчя, покрите зморшками, і думала чи може ця 

жінка ховати якісь таємниці. Весною їй виповниться 91 рік і хоча баба скаржиться на спину, 

коліна, очі та шлунок, але виглядає все ще міцною – руки не дрижать, хода впевнена, вимова 

чиста. Звичайно, вона має всі атрибути старої людини: сиве волосся, вставні зуби, жменя 

пігулок кожного ранку. При цьому баба Ліда освоїла мобільний, нехай найпростіший і не з 

першого разу, але все ж таки!  



Як би там не було, баба Ліда не справляла вигляд людини, що приховує темне 

минуле. Проте Аріна зрозуміла, що майже нічогісінько не знає про жінку, яку вони з братом 

називають прабабою.  

** 

-Мамо, а розкажи про життя баби Ліди – попросила Аріна, коли вони мили посуд 

після вечері.  

-А що ти в мене питаєш? Аж підійди до баби, та й попитай. 

-Мені якось лячно… 

-Вона ще ніби нікого не вкусила. А… - Альона уважно подивилась на доньку, яка 

ховала очі. - Це ти про те, що люди в селі про неї говорять? Он як! Доросла дівка, а 

хоробрості самій спитати не набралась! – жінка розсміялась, в той час як Аріна миттю 

почервоніла і стала ретельно витирати тарілки. -Хоча я твоєму віці теж бабу Ліду 

побоювалась. Сталева жінка, але якщо розізлити… Ти знаєш, що вона в тюрмі сиділа?  

-Що? В тюрмі? За що? – Аріна ледь втримала в руках тарілку від здивування, на що 

її мати знову зайшлася сміхом. 

-Ой, доню, я й не знаю – зітхнула Альона. -  Взагалі наша баба Ліда дуже скритна 

мадам – скільки я її не розпитувала, вона все відмовчується. Я тільки фотографії бачила та 

колись чула обривки розмов, оте докупи й складала.  

-А чоловік у неї був? Ну там… коханий – спитала Аріна якомога невимушеніше, але 

знову зайшлася новою порцією рум’янцю.  

-Ну, напевно, був… Не знаю, такого на фотографіях не було. 

-А як прізвище у баби правильно пишеться?  Вдома погуглю. Якби зв’язок був, я б 

уже щось знайшла…  

-Яблучна Лідія Василівна  

** 

Після випуску вечірніх новин всі почали готуватись до сну.  



Альона любила ночувати у баби, це давало можливість згадати безтурботні роки 

дитинства. Хоча вона вважала себе сучасною жінкою і просунутою мамою, але інколи їй 

хотілось знову опинитись маленькою дівчинкою, що колись гралась на цьому подвір’ї.   

Каштанівська хата була побудована з білої цегли, вкрита червоною черепицею. Мала 

дві кімнати, з’єднані коридором, сіни, які переладнали на санвузол і кухоньку, якою 

користувались тільки в холодну пору.  

Баба Ліда займала меншу спальню і цінувала власний простір – сама прибирала у 

себе, не дозволяючи іншим. Ночувати до себе в кімнату пускала когось тільки, коли 

збиралась вся родина і більше ніде було розміститись.   

Проте того вечора Альона зазирнула в кімнату баби перед самим сном. Ліда якраз 

заплітала своє сиве волосся в косу – їй не подобалось спати розплетеною.  

-Бабо, а розкажи про своє життя – сказала Альона, вмощуючись на дивані серед 

подушок.  

-Хай тобі грець! Довго ж думала? От же саранча, хоч би коли здалеку зайшла! – Ліда 

сплеснула в долоні і почала вкладатись в ліжко.  

-А що ходити навколо? Ти ж ніколи нічого не розказувала! Арінка, он, сьогодні про 

тебе розпитувала, а мені й сказати нічого! Ось так підеш в могилу, а ніхто й не знатиме яка 

твоя доля була.  

Ліда поринула у власні думки і Альона зрозуміла, що це вірний шлях. 

-Напевно, що всі герої твоїх повістей вже або мертві або на шляху туди. Чого ж про 

них мовчати? Людина живе доки про неї пам’ятають, а як не стане тебе, то хто про них 

згадає?  

-Це ти мене на кладовище вже відправляєш? - Ліда повернулась і лукаво 

посміхнулась до Альони. 

-Боже збав! Ти добре знаєш як я тобою дорожу і чим зобов’язана. Але ми з тобою 30 

років, а що було до того?  



Ліда покрутилась на ліжку, зручніше вмощуючись.  

-Тридцять з половиною. Ви разом зі мною вже більше 30 років. В моєму віці люди 

забувають, що їли на сніданок і де лежать ложки, але все що було давно пам’ятають 

якнайкраще.  

-То що ж було там, давно? Ти любила когось? – не вгамовувалась Альона. 

Ліда довго не наважувалась відповісти, ніби сперечаючись з собою чи варто про це 

говорити. Так, більшість героїв її довгого життя вже давно на тому світі, але зараз поряд з 

нею були люди, яких вона дуже боялася втратити.  Після довгої паузи промовила.  

-Любила. Але так любила, як любити не можна. Не вірила в ту любов, брехала Богові 

й собі, але тепер розумію, що то й була моя єдина любов та пристрасть.  

-І ким він був? Хто він? 

Альона засвітилась від захоплення, відчуваючи, що зараз доторкнеться до великої 

таємниці, і не помічала як руки у баби затрусились, а обличчя зблідніло.  

Слова Ліді давались важко, ніби тиснули на неї з середини. Врешті вона промовила:  

-Я кохала жінку.  

В ту саму секунду в кімнаті запала колюча тиша і здавалося, що навіть температура 

впала на декілька градусів. Альона дивилась на бабу, чекаючи, що та засміється і скаже, що 

це був жарт, але та потуплено дивилась у бік. Вся веселість і запальність Альони пропали в 

одну мить, в голові з’явилось більше сотні питань.  

-Розкажи с самого початку – сказала вона через кілька довгих хвилин.  

Довгі роки мовчанки виростили цілу купу несказанних слів, що тепер прагнули на 

волю, віддаючи болем у старечих грудях.  

-С початку? Ну давай с початку…  

І баба Ліда почала свою розповідь.  

** 



Весною 1930 я з’явилась на світ в сім’ї Харитини і Василя Яблучних тут, в селі 

Каштанівка. Коли з’явився Союз, селянам сказали брати прізвища, так що рід Яблучних 

почався з самого Василя. Батько казав, що Яблучним став через те, що народився на 

яблучний спас, а мати – через те, що він пив яблучну бражку. 

Мої батьки все життя працювали на землі, не маючи якогось ремесла. Вони 

народились і виросли в Каштанівці, не уявляли іншої долі, будучи зовсім простими людьми. 

Фотографія в ті часи була недоступною розкішшю, тож як вони виглядали в молодості я не 

знаю. Батька я пам’ятаю високим, дужим, з чорнявим волоссям, широким носом. Він був 

душею компанії, міг заговорити будь-кого, навколо нього завжди збиралась юрба. Матір же 

нагадувала сіру мишку – худа, низького зросту, з тоненьким русявим волоссям, великими 

вухами, та маленькими очима. Мала тихий голос, рідко сперечалась і сильно залежала від 

чужої думки. Весь час вона намагалась відповідати прийнятим негласним законам, 

побоюючись потрапити на гострий язик сільських пліткарок.  

Як би там не було, а родина Яблучних на 1930-тий рік мала 5 дітей – трьох хлопчиків 

і двох дівчаток. Я була найменшою, але, напевно, найсильнішою. Я не пам’ятаю тих 

страшних років, але в 35-тому році ледь не половина сільських хат залишились пустими – 

хтось помер від голоду, хтось від кору, когось розстріляли, інших вислали до Сибіру.  

Трьох моїх братів не стало. Я навіть не знаю де вони поховані, тоді ховали всіх разом, 

було не до того. Вижили я та Оленка. Я, напевно, вижила бо була найменшою і менше за 

всіх їла, а Олена – бо була найстаршою з нас і сама шукала їжу. Олена казала, що нас 

врятували плідні Вінницькі ліси і голуби, яких вони ловили з мамою. А ще казала, що матір 

плакала щоразу, коли їла, бо знала, що діти голодні, але якщо помре від голоду вона, то всі 

п’ятеро приречені на смерть.  

Весь той час, коли їх діти пухли від голоду, вмирали від рахіту, туберкульозу та кору, 

батьки працювали в колгоспі. По-іншому тоді було не можна.  



Це були страшні роки. Кожна родина поряд з нами втратила когось з близьких, люди 

перестали одне одному співчувати, оплакували тільки своїх.  

Мої батьки теж були такими. Життя до війни в нашій родині було овіяне жалобою 

за загиблими братами – мати часто плакала, батько все частіше випивав.  

Можливо Василь Яблучний і любив своїх дочок, але йому, як типовому сільському 

чоловіку, хотілось мати сина, спадкоємця, продовжувача роду. Нас с Оленкою він не 

жалував, добрих слів ми від нього не чули, хоча – і поганих теж. А от матері дісталось – 

кожного разу як він напивався до стадії ненависті всього живого, саме на її долю випадали 

всі образи, наклепи, стусани.  

Харитина відмовлялась більше народжувати дітей, посилаючись на підірване 

голодом здоров’я, хоча правда була в тому, що вона боялась повторного голоду, боялась 

одного спогаду про маленькі холодні пальці своїх синів. Напевно за це і бив її батько.  

У 36-му році я мала піти до школи в сусіднє село, однак в той рік я була ще надто 

худою й слабкою і мати боялась, що в погану погоду я просто не дійду. Тож в перший клас 

я пішла у 7 років, в 1937, і щодня ходила пішки 7 кілометрів від двору до порогу школи.  

В школі вперше дізналась, що я не красива. Ніколи до цього я не думала про свою 

зовнішність. Дивлячись на Оленку, яка була стрункою та високою, мала темні довгі коси, 

великі очі й пухнасті вії, я уявляла себе в майбутньому. Здавалось, що треба лише почекати 

і я стану такою, як вона.  

Та діти завжди були жорстокі до інших. Зразу мене якось і прийняли, а тоді один із 

хлопчаків почав глузувати наді мною, за ним підтягнулися інші. Мене дражнили за великі 

вуха, ріденьке волосся, ніс у ластовинні, неквапливу ходу. 

Зовнішність не стала головною будою, найбільше дражнили за бідність. Лише в 

школі стало видно, якою бідною була моя родина. В Каштанівці, де було мало дітей мого 

віку,  напевно, люди вже звикли до нас босих, голодних, в полатаній одежі. Ніхто не дивився 

на нас з відразою, мене нерідко пригощали старі бабці, а Оленці дарували теплі хустки.  



Тут же все було по-іншому. З усього класу тільки я носила книжки в корзині. В кого 

не було портфелю, мали  торби, у декого перешиті із старої батькової сорочки, але в нас не 

було і такого. Все шкільне приладдя мені складали в плетений кошик, в якому до цього 

носили траву чи картоплю, накривали ганчіркою зверху, аби вберегти від дощу і з корзиною 

я йшла до школи. Стара залатана одежа і ця корзина стали головною темою знущань. 

Вчителів було обмаль, але вони вели себе як справжні представники інтелігенції – 

ніколи не вели розмов про надої корів, збір буряків і все, що стосувалось колгоспу. Мене 

вони не жалували – мої батьки не передавали вчителям домашніх яблук чи шматочок сала.  

Тоді мене ще не цікавило як в суспільстві, де всі мали бути рівними й однаковими, 

могла бути така бідна сім’я як наша. Мати і батько з ранку й до пізнього вечора працювали 

в колгоспі, Оленка трудилась в секретаріаті – писала листи замість тих, хто сам не вмів 

писати, а після роботи бігала допомагати матері виконувати норми. Моя сім’я видавалась 

мені одною з найбільш достойних, але згодом я дорослішала і очі все більше відкривались.  

Якось, коля я ходила в четвертий клас, була дуже сніжна зима, яку я проходила в 

одній парі валянок, мріючи про тепло і можливість одягти гарні туфельки, які Оленка 

поносила зовсім трошки, перш ніж її нога перестала вміщатися в них. Вони стояли в коморі 

і взимку я раз за разом бігала туди аби подивитись на них, поміряти.  

Тоді, з весною, прийшла тяжка пора роботи і було не до того, але одного дня по 

дорозі в школу побачила ті самі туфельки на Галинці зі старшого класу.  

Увечері мама прийшла додому розгнівана. 

-Ти влаштувала бійку! Що ти собі дозволяєш? Мене осоромили перед всім 

колгоспом! А про Оленку ти подумала? Вона тільки вступила в «Комсомол»!  Що для неї 

може бути? Оце так ганьба! – матір роздягалась на ходу, попутно шукаючи чим би мені 

дати прочуханки.  



І хоча в таких випадках я зазвичай спішила звернутись калачиком і зажмурити очі, 

до цього сплеску емоцій я була готова вже в той момент, коли вчителі відтягли мене від 

Галинки, яка вслід лише кричала про те, що це її туфельки і мені такі лише снитися можуть.  

-Вона вкрала мої туфлі!  

-Які ще туфлі? – мати застила на пів кроку з лозиною в руці – шматком посвяченої 

верби, що лежала за іконами. 

-Чорні туфельки з ремінцем! Оленчині… Вони в коморі всю зиму стояли, а вона їх 

вкрала!  

Я із здивуванням дивилась як мати повільно опускається на долівку, ніби поранена 

лань і заривається руками у волосся під хусткою.  

-Лідо, це більше не наші туфлі. Батько їх пропив.  

**  

Баба Ліда замовкла, ковтаючи сльози, які підступно здушили горло. Спогади 

давались їй легко – пройшло надто багато часу щоб переживати ті емоції знову, але деякі 

речі краяли серце і досі.  

Альона покрутилась серед подушок. Їй було шкода ту маленьку дівчинку, якою 

колись була баба Ліда. 

-А що було потім?  

-А потім, доню, розпочалась війна. І всім уже було байдуже на твої туфлі, портфелі 

чи великі вуха.  

** 

Третього липня в 1941 році по радіо сказали про початок війни. Ту новину принесла 

нам Оленка, в конторі радіо було, напевно, одне на село. Ми за світом мало стежили – що 

воно і чому було зовсім не зрозуміло моїй 11-тирічній голові. В школі нам говорили лише 

про Радянський Союз, говорили який він міцний та грізний, як треба працювати, щоб Ленін 



пишався своїми нащадками. Про інші країни ми навіть і не чули, світ був обмежений 

кордонами Союзу.  

Мені все не вірилось, що якась маленька Німеччина, якій надрали хвоста в недавній 

війні, могла посягнути на таку державу як Союз. Але зовсім скоро над нашими головами 

полетіли літаки, а по радіо почали передавати які втрати терпить Київ. Почалася 

мобілізація.  

Мати казала не забивати собі голову сміттям, коли я намагалась розпитати про війну, 

інші країни чи історію. «В селі головне – працювати» - говорила вона. Оленка 

відмахувалась від моїх запитань, говорячи, що я надто мала й дурна аби щось розуміти.  

Батько відразу вирішив їхати на фронт. Зібрався дуже швидко, здається, навіть не 

прощаючись, вийшов у двері, не озираючись. Більше ми його ніколи не бачили. Похоронка 

прийшла вже за пів року, але ні мама, ні Олена, ні я не заплакали. Ми, звичайно, не говорили 

про це, але кожна з нас відчувала, що без батька стало легше жити.  

Однак не всі так легко йшли на війну, як Василь Яблучний.  

В кінці літа, коли весь день ми проводили на жнивах, а увечері падали у ліжко без 

сил, я стала свідком розмови, яка б могла змінити хоч одне життя. Я вийшла в туалет, коли 

місяць вже високо стояв у небі і по дорозі назад почула, що під парканом, в траві говорять 

двоє: Оленка і Степан. Вони давно зустрічались і хоча Степан був із заможнішої сім’ї, його 

батьки були не проти шлюбу – говорили, що Оленка розумом і старанням доб’ється 

чималого в житті. Однак весілля перенесли на закінчення війни.  

Я не з тих, хто підслухує чужі розмови, та вони говорили про війну не так як усі інші 

і я, мимоволі, затаїлась, прислухаючись.  

-А якщо дізнаються в НКВС? Тебе ж просто вб’ють! – говорила Оленка, схлипуючи.  

Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР тоді вже наводив жах на мою дитячу 

уяву. Я малювала їх справжніми монстрами з безліччю рук і гострими зубами.  



-А що ти пропонуєш? Іти на війну? Там також вб’ють. Я народився в УНР, бути 

«гражданіном Совєтского Союза» я не обирав, - відповів їй Степан. 

-Авжеж, не обирав! Нам було по три роки, агов!  

-Але ж не випустили мене за кордон, коли я хотів. А якщо всюди вб’ють, то краще 

вмерти за Україну, ніж за Союз.  

-Стьопа, не кажи такого. Ще сусіди почують – лихо буде.  

-А що такого? Хіба я не правий? Спочатку нашу країну роздавили червоним 

чоботом, закрили й закатували всіх, хто був проти комуністів, порушивши всі обіцянки. 

Потім морили голодом, так що досі не очухались, висилали в Казахстан та Сибір усіх не 

слухняних, забрали все майно, яке люди чесно заробляли, зігнали всіх в колгосп і наказали 

працювати «на благо государства», а тепер я маю ще й на фронт піти бо «Родіна-мать 

завьот!»? Не за таку державу я ладен померти, не за таку… 

-Стьопочка, тихіше, миленький, заспокойся. Хіба ж я кажу, що ти не правий? Може 

ти злий на них, що твого батька вбили? Це ж було вже давно… 

Чутно було як Степан різко підвівся і встав над травою. 

-А не твої три брати в могилі лежать? А, Олено? Не твої? Без гробу, як собаки 

закопані. За що вони померли? Чим вони не вгодили державі?  

-Слухай-но, заспокойся і не галасуй! – Олена також підвелась із місця. По голосу 

було добре чути, що сльози вже висохли і вона готова сваритися. 

-Питаю тебе ще раз: ти поїдеш зі мною? Ми вирушаємо через два дні.  

-Нікуди я з тобою не поїду!  

-Ну то земля тобі – пухом, Олено! – Степан на каблуках розвернувся і пішов вниз по 

вулиці.  

Я бачила, як Олена осіла в траву і заридала. Хоч ми і були рідними сестрами, але ми 

ніколи не бачили виявів ласки й любові, ніколи не були близькими подругами, тож я стояла 

в холодній ночі, не знаючи що мені робити. Розуміла, що треба втішити її, але не знала як 



те зробити і як вона відреагує. Врешті, я вирішила, що вона більше розізлиться за те, що 

підслухала розмову і тихенько пішла до хати.  

Олена часто так робила – наперекір. Мати на неї казала «дівка з норовом». От і зараз 

вона ридала, напевно, думаючи про те, що якби Степан повернувся і попросив її ласкаво, 

по-доброму, вона б погодилась.  

На третій день після того з села втекло 11 чоловік. Голова колгоспу страшенно 

лаявся і сипав прокльони на адресу «клятих націоналістів, які приведуть на його долю 

НКВС». Дійсно, за тиждень чи два в селі з’явились люди в цивільному, але з пістолетами. 

Випитували про них у односельчан, завели якусь справу, приходили й до нас – погрожували 

Оленці, що відправлять мене в інтернат, а матір – на каторгу, якщо нічого не скаже. Не знаю 

чим би воно все закінчилось, але німці підходили все ближче і люди з НКВС швиденько 

поїхали на схід.  

Не скажу, що з приходом війни моє життя тоді кардинально змінилось. Мати так 

само ходила в колгосп, Оленка - в контору, я ходила до школи. Змінились володарі в 

колгоспі, стало більше військових на вулицях,  час від часу в небі гуділи літаки і ми 

ховались під парти.  

Літаки - вони однаково гудуть, що німецькі, що радянські. Зразу було дуже страшно, 

ходили слухати радіо в контору, схвильовано обговорювали кожну новину, а тоді звикли – 

з’явились більш нагальні проблеми, треба було жити далі. Моє ж дитинство закінчилось, 

так і не почавшись. 

Найстрашнішим в тій війні були люди. Кожен вдивлявся в сусіда, підозрюючи того 

в зраді й шпигунстві, чи хоча б у крадіжці з колгоспу. Осиротілі діти почали мірятись в кого 

батько більший герой, а люди тим часом перешіптувались до кого цього вечора ходила 

молода вдова. Всі озлобились на світ і тяжку долю.  

Вже під кінець війни, коли Червона Армія набирала сили і німці почали відходити, 

сталась подія, яка досі викликає в мене нудоту.  



Одного вечора Олена повернулась з роботи пізніше, ніж зазвичай, вся в синцях, в 

роздертій сукні і заплакана. Матір зразу вигнала мене з хати, загадала носити воду й топити 

грубу в літній кухні. Викупавшись, Оленка залізла на піч і, схоже, плакала всю ніч. Я 

провела ту ніч без сну, в роздумах про те, що могло трапитись.  

Хоча ми лежали в одній кімнаті, між нами була величезна прірва. Я не могла її 

втішити, як і в той момент, коли пішов Степан. Про Степана я також думала в ту ніч. Як би 

склалася доля Оленки, аби вона втекла тоді зі Степаном? До цього питання я поверталась 

ще не раз.  

Відтоді Олена ходила сумна, мовчазна, лякалась гучних звуків і плакала ночами. Я 

боялась питати, ніяковіла кожен раз, коли стикалась з нею вдома. Олена й сама ховала від 

мене очі, старалась зразу лягти спати, як верталась із контори. Прірва між нами стала ще 

глибшою.  

Мама робила вигляд, що нічого не сталося. Мені суворо заборонили згадувати про 

це, а тим паче, казати чужим людям. Якби вона могла, то, напевно, заборонила б мені взагалі 

говорити з людьми. Народившись у важкий час, я довго росла без виховання і часто, не 

розуміючи простих речей, ставила співрозмовника в глухий кут. Харитина Яблучна була 

жінкою, яка більш за все турбувалась про те, аби не завдати клопотів іншим.  

Ранньою весною 45-го, в школі проводили один чергових «суботників». Мені 

виділили фарбувати віконні рами в бібліотеці. На ділянку поставили одну – людей було не 

так і багато, щоб розкидатися дармовою працею, а сама я була відлюдькувата, щоб 

товаришувати з кимось, тож не заперечувала.  

Те, що відбулося в той день, пам’ятаю розпливчато. Все як у в’язкому прокислому 

киселі. Прийшло троє хлопців – один з мого класу, двоє із інших. 

Неладне я відчула одразу. На їх обличчях була чітко написана відраза, огида до таких 

як я. Долоні стали вологі, а серце гулко затьохкало, однак намагалася не видати свого 

страху.  Один різко вдарив мене по обличчю, схопив за волосся, протягнув через усю 



бібліотеку й запхав у книгосховище, де не було навіть вікон і нічого окрім книжок. Страх 

охопив все моє тіло, коліна й долоні кровили після подорожі через бібліотеку.  

-Ну що лярво, пограємось? – сказав один із них. - Ти така як твоя сестричка чи ще 

гірша? А, чого мовчиш? Підстилка фашистська! Хвойда! Як то воно, з німцями спати? Зараз 

порівняєш з радянськими, скажеш який смачніше!  

Я верещала і виривалась так, що втрьох ледве втримували. Мене щораз били і 

викручували руки, заламуючи за спину. Рот відразу наповнився кров’ю. З кожним ударом 

стогін, що виривався з моїх грудей, ставав все тихішим. В якийсь момент я перестала 

відчувати біль і встигла подумати, що моє обличчя нагадує м’ясний фарш, з якого ми на 

Паску ліпили котлети. Потім відчула як спідницю розірвали до самого верху. Коли я 

втрачала останні сили, а разом з тим – надію, в бібліотеці почулись поспішні кроки. Хлопці 

кинулись натягувати штани, відштовхнувши мене в темний куток.  

-Що тут відбувається? – я впізнала суровий голос Марії Василівни, вчительки 

біології та хімії.  

-Нам старший сказав фарби Яблучній ще віднести, ми принесли, а вона десь 

повіялась. Нема її, – відказав один із хлопців.  

Я в цей час лежала в кутку, намагаючись виплюнути кров’яний згусток аби хоч якось 

подати голос. 

-Ну так чого стали в купі? Роботи мало чи що? – Марія Василівна розвернулась і я 

зрозуміла, що мій останній шанс на спасіння може бути втрачено. Не знаю, що я прохрипіла 

чи як поворушилась, але вчителька мене помітила.  

-Матір Божа! Яблучна! Матінко, та що ж це таке? Лідо, Лідо, ти чуєш мене? – 

тоненька рука доторкнулась до мене і я кивнула.  

-А от і Яблучна знайшлась! – сказав хтось із хлопців і Марія Василівна знову 

отямилась.  

-Іроди! Я вам цього не спущу! – вигукнула вона, підводчись. 



-Не кажіть дурниць, Марія Василівна. Ви добре знаєте що і до чого. Фашисти Олену 

по всій Каштанівці тягали, певно, і ця під німця лягала. 

-Ах ти виродок, Маршов… В неї батько на фронті загинув! Як герой помер – з 

автоматом, життя віддав за таких як ти, гнилих і підлих.  

-За «виродка» ще пошкодуєш, єврейська гнида! – чутно було як Маршов вийшов з 

книгосховища, за ним поспішили його побратими, а Марія Василівна кинулась знову до 

мене.  

Довелося викликати фельдшера і матір з колгоспу – іти сама я не могла. Фельдшер 

сказав матері заповітну фразу «Тільки побили – зґвалтувати не встигли», вона видихнула, 

згрузила мене на найняту підводу і повезла до хати.  

Свій 15-тий день народження я провела на печі зі зламаними ребрами, заплившими 

очима й у всіх своїх бідах подумки звинувачувала Олену. Ми не говорили про те ні зразу, 

ні потім, але вона, певно, і сама вважала себе винуватою. В квітні Олена зібрала торби, 

поцілувала мене в лоба, поплакала на дорогу разом з мамою і поїхала до Москви.  

**  

По щокам Лідії Василівни скотилась маленька сльоза. Альона схопилася з місця і 

налила в чашку води. Баба Ліда трохи помовчала, Альона сиділа в ногах ліжка, обхопивши 

себе руками.  

-І що зробили з цими хлопцями?  

-Нічого їм не зробили. Маршов був сином партійника, впливової людини в селі. 

Доречі, потім і сам пішов у партію, зробив кар’єру, як то кажуть.  

-То ти так і вчилась з цими покидьками? Там же був однокласник!  

-Нас тоді ще в 44-му розділили. Хлопці і дівчата вчились окремо, але в школі я їх 

бачила щодня. Проте то був мій останній рік навчання. За старші класи треба було платити, 

в нас грошей було обмаль.  

-А Оленка? Виходить, що її тоді зґвалтували, коли німці відходили?  



-Напевно, що так.  

-Невже ти не знала про те? Це ж село! Тут всі знають про всіх!  

-Я була відлюдькуватим дитям, дружити ні з ким не дружила. Кращою подругою 

тоді в мене була корова – баба Ліда гірко посміхнулась. - Я хотіла стати дояркою. Думала 

закінчу школу та й піду корів доїти. Тішилась тим мріям, мама не проти була.  

-А потім?  

-А тоді як це сталось, сказала, що поїду з села. Аби куди, аби хоч як, але не залишусь. 

Мати злилась, казала: «Куди тобі», а Олена сказала: «Навчайся, шукай кращої долі». 

Обіцяла допомогти з навчанням.  

-І як? Допомогла?  

-З Москви гроші присилала матері кожні пів року. Якби не вона – я б не вивчилась.  

-І ти поїхала навчатись?  

-Це було легше, ніж я думала. Як Олена поїхала, мама зразу пішла до голови 

колгоспу просити за мене. В колгосп потрапляли, коли виповнювалось 16, але й до того 

виїхати з села без дозволу голови було не можна. Він Олену не хотів пускати довго, а тут 

ще і я. Відчаявшись, мати, попри страх чуток і осуду, водила мене до нього в кабінет. Ото 

таку – опухлу, побиту, залякану. Після того відразу підписав дозвіл.  

** 

Я вступила в Вінницьке педагогічне училище, на вчителя біології. Вінниця після 

війни була страшною – розбиті дороги, розтрощені будівлі, хати без вікон, волоцюги і 

розбійники, але я вперше бачила велике місто і від того, вона мені здалася неосяжною, по-

осінньому прекрасною. Проте вже тоді стало зрозуміло, як сильно наш край обійшла війна 

– в селах життя майже не змінилось, а в містах ще довго відчувались відголоски жаху.  

Йшовши містом, я думала про те, що цієї осені починається моє нове життя. Більше 

нема села, корови Галушки, відробіток в колгоспі, жорстоких однокласників, пихатих 

вчителів, а означає – вже немає бідної, мовчазної і забитої Ліди. Думку про мене 



складатимуть тільки виходячи з того яка я, а не з того, хто мої батьки, на чийому боці 

воював дід, скільки німців бачила сестра. Я посміхалась новому життю, будучи готовою до 

нових відчуттів, емоцій і пристрастей.  

Я не знаю як описати наступний проміжок мого життя. Це був, напевно, кращий час 

– безтурботний, стиглий як наливне яблуко, сповнене молодості й соку.  

Мене заселили в гуртожиток. Одне крило було розбите бомбою, але інше - ще цілком 

придатне для життя. В кімнаті було четверо дівчат разом зі мною, двоє старших і одна така 

сама першокурсниця.  

То була Зоя – жінка, яка змінила моє життя. Ми почали дружити якось поневолі – 

дві самотні розгублені лані, які опинились одні в чужому місці. Ходили разом на заняття, в 

бібліотеку, бо нібито обом по дорозі, тоді почали ходити разом до театру або на танці, бо 

більше ні з ким. Якось плавно і не помітно вона стала для мене найближчою людиною. Ми 

могли говорити ночами, годинами гуляти у місцевому парку і сміятись так голосно, що 

люди обертались.  

Ми вдвох влаштувались на швейну фабрику і бігали вечорами шити труси, аби 

заробити хоч маленьку копійку. Сусідки в нашій кімнаті змінювали одна одну, я навіть не 

пам’ятаю їх імен, але ми так і жили там весь термін навчання. Для вчителів Ліда і Зоя 

перетворились на якусь одну особистість, бо ми всюди були разом. Вони перестали 

відрізняти хто з нас Ліда, а хто Зоя, але тим не менш – вчились ми добре.  

Хтось казав, що я просто «страшненька подружка», адже на фоні худої сутулої 

темноволосої дівчини з суворим обличчям, Зоя з округлими формами, із дитячим обличчям, 

обрамленим золотими кучерями, була схожа на янгола, яких малювали на картинах. Мені 

було все байдуже, вони просто не знали Зою. 

Коли я дивилась на неї, в мені прокидалась така жага до життя, як у тої берези, що 

виростає на даху багатоповерхівки. Вона була ласкавою, завжди усміхненою, знала як 

втішити і розвеселити. Мені важко згадати її молоде обличчя,  в моїй голові зберігся 



цілісний образ сонячної людини. В кімнаті ніби ставало світліше й тепліше, коли вона 

з’являлась.  

Мені стало здаватись, що це більше, ніж дружба, що це ніби сама доля подарувала 

нам одне одну. В моменти щастя я ловила себе на думці, що якби всі люди окрім Зої зникли, 

я б дізналася про те, не раніше, ніж через місяць. Інколи ставало страшно від самої себе, від 

своїх думок. Я не розуміла того, що відчуваю і лякалась, як чорт ладану. А потім гнала від 

себе всі погані думки і раділа хвилинам, секундам, які ми проводили разом.  

Однак чим далі, тим важче мені було заховатись від власних думок. Ми нерідко 

ходили на танці, але ні один красень, з якими мріяли потанцювати всі дівчата, не викликав 

у мене такого тремтіння колін, як Зоя, якій ці красені не давали проходу. Від неї ж бувало 

перехоплювало подих, а коли випадково наші руки торкались по дорозі додому, в животі 

нагрівалась важка стальна куля.  

** 

-Боже, Лідо! Ти хоч розумієш про що ти кажеш? – Альона мимоволі затулила рота 

долонею.  

-Тоді іще не розуміла, а зараз, звичайно, що розумію. Я відчувала, що все в мені не 

так, але не розуміла себе, боялась, дуже сильно боялася. Навіть зараз про це голосно не 

говорять, що говорити про минуле… 

-А в ті часи такого не було?  

-«Семья – ячейка общества», - похитла головою Ліда. - Любов жінки до жінки була 

тим, про ще навіть не могли подумати. І за менші гріхи люди втрачали все, а за таке – могли 

б, напевно, вбити. Я ніколи про подібне не чула, думала, що я одна така - хвора, 

ненормальна, неповноцінна.  

-Ох, бабо Лідо…  - із жалем сказала Альона, обхопивши себе за коліна, - А Зоя знала 

про твої почуття?  

-Не знаю.  



** 

У Вінницю Зоя приїхала із Маньчжурії, сучасний Китай. Перед голодом їх сім’ю 

розкуркулили і вигнали до Колими. Батько був колишнім військовим - людиною суровою, 

мав чимале хазяйство,  трьох синів, але окрім цього мав і власну точку зору. Радянській 

владі такі не подобались.  

Голову сімейства відправили у заслання на Далекий Схід, матір із синами поїхала за 

ним. Вони разом втекли до Зеленого Клину – своєрідного оплоту українців над 

Владивостоком, куди тікали українці ще за царя і, навіть, Українську Республіку 

намагались проголосити до приходу більшовиків. Там і народилася Зоя – єдина балувана 

дочка, яка не знала тяжкої праці колгоспу, не вчила на пам’ять вірші про Леніна. А в 45-му 

землі почали ділити, українців утискати, тож Зою направили вчитись у Вінницю, як то 

кажуть «від гріха по далі».  

Я розказую про це, щоб можна було зрозуміти моє відношення до неї – вона була 

наївною дитиною, котра не знала жорстокого світу, кошеням, яке хотілось захистити від 

холоду і вітру, безмежним романтиком, який не вірив у злих людей. І для того, щоб розуміти 

як вона вплинула на мене та на моє життя. 

Її вчили з дитинства української мови, в них виходили українські газети, вона знала 

ту історію, про яку нам ніколи не говорили. Я вбирала всі її слова, як суха земля – дощ. Зоя 

ж в цей час була під враженням від радянської системи - вона читала Горького, Фадєєва, 

Островського, не пропускала ні одного комсомольського зібрання, повісила на кухні 

портрет Сталіна. Кожна з нас надолужувала втрачене. 

-Тобі подобається радянський лад тому що ти лінишся думати, – казала я їй. - А так 

ти живеш без турбот бо знаєш, що за тебе все вирішать.  

-Лідо! Як ти таке можеш казати? Ми живемо в найбільшій і найміцнішій країні в 

цілому світі, ми перемогли німців! Держава для нас робить надзвичайно багато, треба вміти 

бути вдячним за це.  



Зоя завжди смішно злилась, надуваючи щоки.  

-Головне -  не пиши цього в листах до батька, бо лишишся без грошей, - говорила їй. 

-Не кажи так, мій батько не з тих, хто зречеться доньки через її погляди.  

-Я про те, люба, що твого батька схопить серцевий напад, якщо ти таке напишеш.   

Зоя була ідеалісткою, яка любила світ у всіх його проявах. Принаймні, в ті роки. 

Настав 1949 рік, ми мали закінчити навчання і планували винаймати разом квартиру, 

піти працювати у школу, залишивши роботу на швейній фабриці. Хоч і молоді були, але 

після війни вчителів дуже не вистачало. Та в квітні Зоя прибігла схвильована, з палаючими 

щоками і, не роздягаючись, кинулась мені на шию.  

-Лідко, я виходжу заміж! Уявляєш? Я виходжу заміж!  

Я оторопіла. Ці слова проткнули моє серце і за секунду мій сонячний лад, який я 

довго будувала в своїй голові, розрушився. Я опустилась на підлогу, та Зоя не помітила моєї 

реакції.  

-Сергій мені освідчився! Просто не тямлю себе від щастя! Як тільки закінчиться 

навчання – зіграємо весілля.  

Опанувавши себе, я почала її вітати, намагаючись видавити на обличчі посмішку. 

Краплинки болю і розчарування видала за сльози радості. 

Мене ніколи не бентежили її чоловіки, хоча я часто ревнувала її до інших дівчат. 

Коли вона спілкувалась з кимось на фабриці чи в училищі, я намагалась влізти в розмову, 

показати, що вона не одна, що я завжди поруч. А якщо я хворіла і не ходила на навчання, 

то злилась через розповіді про тих дівчат, з якими вона сьогодні сиділа за однією партою. 

Мені хотілось аби крім мене в її оточенні нікого не було, так само, як не було нікого у мене 

окрім неї.  

А от чоловіки мене не бентежили. Зоя регулярно ходила на побачення, прогулянки. 

Вона швидко закохувалась і так само швидко полишала своїх обранців. Я спокійно слухала 

про кожного хлопця, радіючи з того, яка вона щаслива, доки закохана. Я розуміла, що рано 



чи пізно, вона вийде заміж, народить дітей і я стану зайвою в її житті, я вважала, що була 

готовою до цього, але не думала, що все відбудеться так швидко.  

Відмовляти Зою було марною справою. Це була людина, що не чує нічого, окрім 

власних бажань. Я вирішила чекати, в надії, що з часом її почуття згаснуть так само, як це 

було десятки разів до цього. Однак вона пурхала, мов метелик, уявляла як готуватиме йому, 

як вони спатимуть в одному ліжку, як вона плекатиме сина чи дочку.  

В день їхнього весілля я проплакала майже весь час, витримавши лише урочисту 

частину. На душі було так паскудно, що хотілось вдарити першого зустрічного аби хоч 

якось виплеснути свою злість. При цьому доводилось «тримати обличчя» аби не зганьбити 

Зою чи не засмутити її в цей день. 

Весілля було дуже скромним – сукня, яку ми разом пошили на швейній фабриці зі 

шматочків тюлі, дві наші сусідки по кімнаті, знайома зі фабрики і декілька його друзів. 

Своїм рідним про весілля Зоя розказала тільки після розпису. Він із родичів мав лише стару 

бабу, з якою жив.  

В той вечір вона зібрала свої пожитки і полетіла в сімейне життя, а я всю ніч не 

змикала очей. Мабуть те саме людина відчуває, коли їй відрубають руку – чогось конче не 

вистачає, все болить, не зрозуміло як далі жити. Як у тумані ще тиждень чи два я проходила 

на роботу до швейної фабрики, а тоді прийшла телеграма – померла мати.  

Я навіть вдячна долі, що це горе трапилось саме в той період, коли я не знаходила 

собі місця. Можна було виплакати всі приховані сльози, з’явилися невідкладні справи.  

Зібравши усі свої речі, я поїхала у Каштанівку, не знаючи чи повернусь знову назад. 

В село я їздила рідко, в основному на зимові канікули і воно здавалось мені тихим, вічно 

заспаним, безлюдним. Тепер же я йшла селом, що гуділо мов вулик, селом, яке не дивлячись 

на свою літню красу, здавалось мені огидним і похмурим.  



«Село вбило мою матір» - думала я тоді. Вона все життя провела в цьому селі, все 

життя працювала, не покладаючи рук, щоб померти, навіть, не дочекавшись онуків. А тепер 

мою віруючу матір навіть не можна відспівати в церкві, бо радянська влада їх заборонила.  

Мама лежала в хаті, де снували сусіди і дальні родичі, а я дивилась на її старе 

обличчя, волосся, що виднілось з-під хустки і думала як швидко і не помітно вона постаріла. 

Різко перетворилась з жінки в стару бабцю, хоча їй і не було багато років.  

Вона не була ніжною чи турботливою мамою, однак я любила її тою любов’ю, що 

наділяються діти при народженні. У мріях я уявляла як, зібравши грошей, привезу її у 

Вінницю, показати місто. Та вона лежала мертвою, хоча і здавалося, що досі прислухається 

чи не говорять про неї поганого люди у хаті.  

Найважче побачити було не захололу матір в домовині, а Оленку, яка вперше 

приїхала з Москви. Вона приїхала на другий день після мене і коли зайшла в хату, зразу 

стало ясно – проститутка.  Про колишню Олену нагадували тільки очі, сповнені жалоби і 

смутку. Все інше, здавалось, належало чужій жінці: хода, голос, вимова. Вона стала якоюсь 

масляною, приховано вульгарною. Таких ненавидять жінки, але саме такі подобаються 

чоловікам.   

В грудях мені болісно щеміло. Таких жінок я рідко бачила у Вінниці, але вони завжди 

виділялись з натовпу жестами, поглядом, одягом, манерами.  

В нас було спільне горе, про особисте в таких випадках не говорять, тож я нічого не 

сказала.  Через два дні після похорон Олена стала збиратись в дорогу. Я відчувала, що це 

останній шанс.  

-Залишайся тут. 

-Не можу, Лідусь, треба їхати – відповіла вона, пакуючи свою валізку. 

-Тебе ж там нічого не чекає… 

-А тут мене що чекає?  

Видно було, як вона почала нервувати.  



-Боже, Олено, не кажи такого. І не роби вигляд, ніби я нічого не розумію. Подивись 

на себе! На кого ти перетворилась? Від тебе навіть пахне чоловіками!  

Олена затрусилась, насупилась і, згадуючи всі наші сварки, я вже знала – зараз 

вибухне.  

-А як ти хотіла? Чи може мені треба було принца чекати? Що мені тепер робити? Я 

хвойда і в селі, і в Москві, да тільки в селі при цьому в гівні по лікті, а в Москві – хоч їсти 

що маю. Е-ні, я в село назад не повернусь, на мене й так дивились як на погань, а тепер і 

більше. Хто мені тепер повірить, що не із своєї волі в бордель пішла? Хто тут знає як важко 

такі гроші заробляти? Що ти дивишся, надуте жабеня? Я заради тебе і мами… А ти… Хоч 

би подякувала, а то як гроші мої проїдати, то зразу… - Олена перейшла на істеричне 

ридання.  

-Якби знала звідки гроші – не взяла б.  

Олена в цей час розмазувала сльози по обличчю, від ридань імпортна косметика 

потекла і стало видно синець край ока. Мені здалось, що мене зараз знудить.  

-Добре, що матір тебе не бачить – я підвелась і вийшла на двір.  

Оленка зібрала речі, причепурилась і пішла майже так само як батько – не 

попрощавшись і назавжди.  

** 

-І ти її більше ніколи не бачила? – здивовано запитала Альона.  

-Ні, більше ніколи,– баба Ліда зітхнула й трохи помовчала. – Вона ще сплила в моєму 

житті, але більше ми ніколи не бачились.  

-Тобі не здається, що ти вчинила жорстоко по відношенню до неї?  

-Не вірю я, що в неї не було вибору. Вибір завжди є, ми самі заганяємо себе у 

безвихідь. Але знаєш, якби існувала машина часу, то я б загадала потрапити в літо 1941, в 

ту ніч, коли Олена посварилась із Степаном і постаралась би вмовити її піти з ним.  

-А Степан повернувся в село? 



-Дорога в село йому була закрита – ворог народу. Степанова мати казала, що він не 

пережив війну, потрапив до німців, але в селі люди балакали, що вона часто їздить до 

румунського кордону, не інакше як до нього.  

-А ти? Що робила ти?  

** 

Більше місяця я ще провела в селі – мала багато клопотів. Довго оформляла 

документи, доречі, листувалась з Оленю з цього приводу, але виключно офіційно, без 

особистих слів. Розбирала мамині скрині, роздавала сусідам старі речі, продавала 

хазяйство. Найважче було розпрощатися з Галушкою – ця корова прожила у нас більше 10 

років, для хазяйської була вже застарою, треба було збувати на м’ясо.  

А ще пам’ятаю як плакала, коли знайшла мамині запаси. Під дахом літньої кухні, 

куди я вирішила заховати більш менш цінні речі, які не могла взяти з собою, а саме пару 

ікон, рушників і книг, я знайшла великий мішок сушеного хліба, борошно в скляній банці і 

маленьку банку меду.  

До кінця своїх днів матір боялась, що знову прийде голод, в якому вона загубила 

своїх синів і після чого її життя пішло під уклін. Мені хотілось вірити, що до голоду вона 

встигла побути щасливою.  

А тоді постало питання про власне життя. Я встигла побути щасливою трохи довше 

трьох років. Невже це все, що було відведено мені долею? Я все ще не знала, що мені робити 

далі, при цьому дуже хотілось побачити Зою. Як вона? Сумувала чи хоч згадувала про мене?  

Підсвідомо рішення я прийняла вже давно – адже збула все хазяйство, прибрала хату, 

але не вистачало соломинки за яку можна було б вхопитися. І Бог послав мені такий шанс. 

З контори, де раніше працювала Олена, прибіг хлопчина аби передати, що мені дзвонили з 

мого училища. Передзвонивши, з’ясувала, що в них звільнилась лаборантка і вони 

пропонують це місце мені, як одній із здібних учениць. Платити збирались, звичайно, 

копійки, але давали місце в гуртожитку для працівників. Для мене й того було вдосталь.  



Отак, пом’янувши матір на сороковини, я поїхала назад до Вінниці, заселятись в 

новий гуртожиток. Мені виділили кімнату не більшу за собачу конуру, але жила я тепер 

одна. Мені натерпілось поділитись новиною із Зоєю, тож наступного дня я наважилась піти 

в гості, захопивши ту самку банку меду, що заховала матір. Хотілось просто побачити її, 

побути поруч.  

-Як ти могла не сказати, що в тебе сталось таке горе? Весь час одна, геройка! Як би 

ж я знала, я поїхала б з тобою! – лаяла мене Зоя.  

Я знала, що вона ніколи б не поїхала зі мною на похорон, а тим паче відразу після 

весілля, але мене тішила її турбота.  

-А в тебе як? Квітнеш?  

Зоя виглядала як ніколи гарно – рум’яна, з тугою косою, в новій сукні із блакитного 

ситцю.  

-Я все ще не вірю, що стала дружиною! Сергій, звичайно, багато працює, із заводу 

приходить пізно, але тричі за місяць він приносив мені квіти. В нього є знайомий в школі, 

мене взяли туди на посаду вчительки, з вересня вийду на роботу. Я вже так чекаю! Поки що 

ходжу туди на практику – ну там вікна підфарбувати,  клумби посапати. Важко лише із 

Сергійковою бабою, вона жінка примхлива і вимоглива, але мені з нею сваритися не можна. 

Коли в нас діти з’являться, буде кому доглядати, як на роботу знову вийду. А ще, тут дуже 

цікаві сусіди… 

Зоя щебетала до вечора і, мабуть, говорила б усю ніч, якби не Сергій, що мав 

повернутись додому. Повертаючись до гуртожитку, я думала скільки знадобиться часу, щоб 

Зоя зрозуміла, що Сергій не той чоловік про якого вона мріяла. Старший на 10 років, 

роботящий, але з тих, хто випиває у вихідний, він шукав не стільки дружину, скільки 

доглядальницю за старою бабцею, яка мала над ним непереборну владу.  

Скажу зразу, на це знадобилось чимало часу. В нас потекли звичні будні – я 

працювала в училищі, а Зоя - в школі. Вечорами вона перевіряла зошити, а я шила сорочки 



для сусідів, не стільки щоб заробити, а більше для того, щоб чимось себе зайняти. По 

неділям, як зараз люди ходять до церкви, ми ходили на комсомольські зібрання, в 

профспілку, брали участь в житті партії, а після того могли ще пройтись парком.  

Звичайно, це вже не було тим життям, яке ми вели, коли жили разом, але найдовше 

ми не бачились в той період – три тижні. Треба сказати, що я вже не була тим зашуганим 

телям, що раніше. Я приятелювала з багатьма викладачами з роботи, підтримувала 

спілкуванням із жінками зі швейної фабрики, ходила в гості на чай до друзів в гуртожитку, 

але Зоя залишалась для мене єдиною по-справжньому близькою людиною.   

А от Зоя, як я і боялась, почала все частіше ходити сумною, все рідше голосно 

сміялась. За рік після весілля бабця повністю показала свій характер – критикувала все, що 

стосувалось Зої: її сукні, зачіску, вміння готувати борщ чи прати. Тим часом Зоя марила 

дітьми, вбачаючи в цьому вихід з усіх проблем.  

Я не лізла до неї з порадами чи умовляннями, намагаючись лише підтримувати та 

веселити її. Зоя була світлою і доброю людиною, що заслуговувала на більше.  

В їх родині почали спалахувати сварки, Сергій міг не ночувати вдома, повертаючись 

під ранок зовсім п’яний. Я розуміла, що має статись переломний момент. Із болем чекала, 

що одного разу на зустріч Зоя прийде із синцем чи розбитою губою. Роками спостерігаючи 

як батько бив нашу матір, мені здавалося, що це найгірше, що може зробити чоловік із 

своєю дружиною.  

В кінці весни 1952 пізно ввечері Зоя прийшла до мене в сльозах і моє серце завмерло 

від хвилювання. Вона стояла переді мною, дивлячись в нікуди, розгублена й напружена. Я 

впустила її в кімнату, чекаючи гіршого.  

-В нього з’явилась коханка і вона вагітна, - прошепотіла вона, опускаючись на 

стілець. 



Це було більше, ніж я могла очікувати. Зоя, що мріяла про дітей і нишком відкладала 

тканину на пелюшки та в’язала дитячі черевички, була зраджена й принижена. Це був удар, 

синець від якого ніколи не пройде.  

Доки я кип’ятила чай, Зоя розказувала все більше подробиць останньої розмови із 

Сергієм, де він звинуватив дружину в тому, що вона не повноцінна жінка як у ліжку, так і в 

хазяйстві. Бабця, звичайно, стала на бік онука і висловила сподівання, що нова невістка буде 

куди кращою, а Зоя взагалі має бути вдячною, що Сергій три роки терпів її капризи.  

Суть була одна – Сергій виставляв Зою за двері,  подавав на розлучення і збирався в 

суді зробити саме дружину винною в розриві по причині бездітності (винний в розлучені в 

ті роки сплачував чималий податок у державну казну).  

-Знаєш що вони тоді зроблять? – билась в істериці Зоя. – Посадять мене на 

комсомольському зібранні й будуть при всіх сварити за втрачений шлюб! І в школі на нараді 

скажуть, що негоже виховувати радянську молодь людині, яка власний шлюб не змогла 

зберегти. А що тут вбережеш?  

В чомусь вона мала рацію, після війни, при нестачі чоловіків, суспільство зазвичай 

засуджувало жінку, а розлучення обговорювалось на засіданнях та зборах, де в усіх 

подробицях розбирали сімейне життя невдалої пари. Розлучення зовсім не вітались, країна 

мала нарощувати сили після війни і вважалось, що все інше мало відійти на другий план.  

Зоя опинилась без даху над головою, із загрозою штрафу та розбитими мріями про 

щасливу родину. В ту ніч ми засинали вдвох на моєму ліжку, вона терла опухле від сліз 

обличчя і притискалась до мене як до останньої надії.  

-Знаєш, Лідо, я хочу, щоб ця дитина померла, -прошепотіла вона. - Знаю, що це 

страшні слова, що дитина не винна, але хочу, щоб тій жінці було так само боляче, як і мені.  

Я не знала чим зарадити їй, втішала як могла, обіцяючи собі, що зроблю для неї все 

можливе.  



Тиждень я вертілась як білка в колесі, винюхуючи і перебираючи всі свої зв’язки. 

Хоча й кажуть, що Радянський Союз  не був корумпованим, але за маленькі гостинці чи 

скромні копійки багато людей згодні були закрити очі на деякі речі. Так комендант 

гуртожитку два тижні вирішив не помічати, що в моїй кімнаті хтось живе окрім мене, 

секретарка з органу записів громадянського стану загубила один папірець.  

Зоя написала заяву на звільнення в школі і директор, яка бідкалась на нестачу 

вчителів біології й вмовляла Зою залишитись, підписала заяву, як тільки но в школу 

просочились чутки про розлучення молодої вчительки. Після закінчення навчального року, 

я випросила відпустку і ми разом зібрались до Каштанівки.  

Ми стояли на мосту над річкою, де мав розпочатись новий етап Зоїного життя.  

-Ти знаєш, Лід, мені чомусь здається, що до Вінниці я більше не повернусь. 

Я дивилась на золотисті кучері, що спадали їй на обличчя і боролась із бажанням 

торкнутись до її щоки.  

-Не мели дурниць, як тільки все владнається з документами, повернешся в місто. А 

ні, то поїдеш у Київ, там, кажуть, красиво. В Каштанівці тобі робити нічого.   

Зоя повільно рвала свій паспорт і відпускала шматочки плавати в Південний Буг, а 

разом з тим – відпускала пережитий біль і розчарування.  

** 

Альона заковзала по дивану, їй кортіло задати сотню питань.  

-Я не зрозуміла, а навіщо паспорт рвати?  

-Акт реєстрації шлюбу я забрала, набрехавши секретарці з три короба і приправивши 

це грошима. Паспорти тоді мали далеко не всі, їх тільки почали видавати. Ми отримали 

виписку від голови колгоспу в Каштанівці, а поштою Зоїн батько вислав свідоцтво про 

народження чи щось таке, вже не пам’ятаю. Словом, Зоя отримала новий паспорт, ніби 

вперше, без штампу про шлюб, зрозуміло. Довести в суді такий шлюб було б важко.  

-А Сергій намагався подати в суд?  



-Ні, там взагалі по іншому історія склалась… Дитинка в них померла. 

Альона здивовано подивилась на Ліду. 

-В мене мурашки по тілу пробігли.  

-Я тоді також налякалась. Бувало маленькі діти помирали в пологових будинках, але 

вона народила вже мертву дитину. Вінниця, хоч і не село, але таке траплялося не часто і 

люди про це балакали. Місяців через два, в кінці осені, п’яний Сергій галасував під моїми 

вікнами в гуртожитку і вимагав сказати куди поїхала Зоя.  

-А вона в Каштанівці лишилась?  

-Так, вона жила в нашій хаті, допомагала старому ветеринару, відпрацьовувала в 

колгоспі разом з усіма. Але ж я того не сказала, прогнала його, відказавши, що винний сам.  

-Невже він хотів її повернути?  

-Не знаю, я тоді відчувала до нього таку люту ненависть, що лише шукала як йому 

підсолити життя, аби Зоя могла повернутись у місто. Але тоді доля зробила все за мене.  

** 

Я знала, що він почав випивати, запитувала про нього у знайомих працівниць заводу, 

але ніхто не підтверджував того, що він приходив на роботу п’яний. Алкоголь засуджувався 

дуже, за таке могли і з комсомолу вигнати, і на облік в міліцію поставити.  

А тоді, від тих самих працівниць заводу, я дізнаюсь, що Сергія посадили в тюрму. Я 

відразу побігла дізнаватись коли, за що і як на довго. Виявилось - гнав самогон у себе вдома, 

в міліцію повідомила його власна бабця. Затримали 15 лютого, відбувати покарання мав 2 

роки.  

Це було спасінням для Зої – за таких обставин знайомі лише б співчували, що їй 

дістався такий чоловік, ніхто б не посмів запитати чому вони більше не разом. В той же 

день я написала листа в Каштанівку.  

Вже не пам’ятаю, що мені відписала Зоя, щось про те, що вона рада, буде збирати 

документи, щоб поїхати з села, бо сталася куди важливіша подія.  



6 березня 1953 року світ потрясла звістка про смерть Сталіна. То було в п’ятницю, 

на обідній перерві в кабінет, де сиділи вчителі та лаборанти, забігла директор і на весь голос 

прокричала «Сталін помер!». Викладачі посхоплювались зі своїх місць, заходили по 

кабінету, дехто почав плакати, згодом весь процес вже нагадував масову істерику. Заняття 

в той день відмінили, студентів відпустили по домівках оплакувати вождя.  

За день місто охопила така жалоба, яку мені більше ніколи не доводилось бачити. 

Люди виходили на вулиці, ридали, з усіх боків чулись вигуки: «Товариш Сталін», «Як нам 

далі жити?», «Така втрата».  

Я не плакала, але пам’ятаю, що мені було страшно. Все життя, яке  встигла на той 

момент прожити, було при владі Сталіна. З малих років нам вкладали в голови: щоб там не 

сталось, але товариш Сталін зробить все для країни. І тепер, коли його не стало, я відчувала 

страх перед невідомим, перед подальшим життям. Не пройшло і 10 років після завершення 

війни, поговорювали, що в Волинських лісах ще відстрілюють тих, хто не змирився із 

перемогою Союзу. Всі боялися чергової війни, всі ототожнювали міцність держави лише зі 

Сталіним.  

Мені хотілось опинитись поруч із Зоєю, я була впевнена, що вона, як віддана 

комсомолка, гірко оплакує вождя. Вона була з тих, хто легко піддається масовим настроям 

і щиро переживає всі втрати країни. 

Життя в той час почало вирувати з якоюсь новою силою, навіть сніги розтанули 

швидше, ніж в минулі роки, ніби відчуваючи, що настали нові часи. Мені було 23, я 

відчувала дух історії, яка твориться на моїх очах, мені хотілось підіймати хвилі, але при 

тому я залишалась простою лаборанткою, яка шиє одяг на замовлення по вечорах.  

Усім цим я ділилась в листах до Зої, але вона відповідала розпливчастими фразами, 

писала стандартні три речення, що в неї все добре або не писала взагалі. Це тривожило мене, 

я навіть запідозрила, що вона закохалась в когось з села, якщо не спішить пакувати валізи 

та їхати до Вінниці.  



А тоді прийшов лист, текст якого я пам’ятаю ще й досі, бо перечитувала його сотні 

разів.  

«Дорога моя, Лідо! Моя яблунева квітка! Я хочу подякувати тобі за все, що ти для 

мене зробила. Ти стала для мене сестрою, якої я ніколи не мала, ти була промінчиком сонця 

у найтяжчі часи. Мені не вистачить паперу аби написати, як я тобі вдячна і скільки 

щасливих моментів я пережила за нашу дружбу.  

Я відправлю цей лист перед тим як сісти на потяг, який повезе мене в нове життя. Я 

ще не знаю де закінчиться моя подорож, але зустрічаюсь із батьком в Амурі – він 

повертається з Китаю до Союзу. Я не могла про це сказати раніше, не хотіла тебе 

засмучувати. Знаю, що ти мене зрозумієш. Сім довгих років я не бачила родини, настав час 

повернутись додому.  

Ключі від хати залишила сусідці. Ще сотню разів дякую тобі за все. Навіть не знаю, 

де б я була, якби не ти. Напишу тобі, коли влаштуюсь. Обіймаю до хрусту в ребрах!»  

** 

Ліда затихла, переводячи подих. Це була важка сторінка її життя, і навіть після 

стількох років говорити про це було важко.  

-Як вона могла так з тобою вчинити? Вона просто використала тебе! – вигукнула 

Альона, не втримавшись.  

Баба Ліда тяжко зітхнула і відповіла.  

-Насправді, це був вірний шлях. Вона їхала в інший куточок країни, де ніхто не знав 

про невдалий шлюб, в неї був новий паспорт без штампу. Врешті, їй було 23 роки, вона 

молода і красива, на неї там чекали брати і батько, які б не дали їй пропасти. Це були кращі 

умови для того, щоб розпочати з нового аркуша.  

-Так чому вона відразу не поїхала туди, чому майже рік сиділа в Каштанівці, на 

хвилиночку, в твоїй рідній хаті?  



-Бо Сталін був живий, – сказала Ліда, остудивши Альону. – Таких як Зоїн батько 

заарештовували при першій же можливості, їм не можна було говорити навіть у Китаї. А 

після його смерті оголосили велику амністію. В квітні Маленков, тодішній наступник 

Сталіна, оголосив про допомогу Китаю, як дружньому народу. Перші вигнанці 

наважувались повертатись, одним із таких був Зоїн батько. Доречі, під амністію потрапив і 

Сергій, його випустили влітку, коли дійшли накази. Так що не відомо, що могло ще бути.  

-То ти б на її місті також поїхала?  

-Так, поїхала б, – відповіла баба Ліда. 

-І ти б залишила Зою саму?  

-Ні, я б взяла її з собою.  

Баба Ліда трохи помовчала, думаючи про своє, а тоді додала:  

-Але я розумію твоє роздратування. Це з роками я все зрозуміла і прийняла, а тоді я 

відчувала непереборний біль і гнів.  

** 

Мене охопив відчай, як тільки я прочитала перші рядки листа. Зоя прощалась зі 

мною, просто прощалась і зникала з мого життя. Все, що залишилось від неї – купка 

спогадів і лист на пів сторінки. Я відчувала, що вона не напише, розуміла, що в новому 

житті, куди вона прагнула, вже немає місця для мене.  

Я була витертим рушником, побитою собакою, яку  вигнали з дому. Рідна сестра-

проститутка не відомо чи жива ще, матір – закопана в землю, батько годує собою черв’яків 

у братській могилі, братів уже ніхто й не згадає, корову Галушку і ту пустили на котлети.  

Я залишилась сиротою по-справжньому. В мене не було ні чоловіка, ні дітей, ні 

друзів, як не було і бажання прокидатися вранці. Я жила як примара декілька місяців: без 

відчуттів, без емоцій, без нюху і смаку. Виконувала свою роботу, шила вечорами сукні й 

сорочки, відмовлялась від зустрічей, розуміла, що Зоя не варта того, але не могла перестати 

жаліти себе.  



Знайомі крутились навколо мене, звали в гості, рекомендували завести собаку чи 

кішку, порушивши правила гуртожитку, намагалися розвеселити. Врешті заступник 

директора приперла мене до стіни й запитала:  

-Лідо, що відбувається? Ви перестали бути схожою на нормальну людину – 

змарніли, схуднули, забились. Може вам треба відпустка?  

Я розгубилась, відразу подумала про Каштанвку, де змогла б виплеснути свої емоції, 

пробубніла у відповідь:  

-Ну можна відпустку… Але я не думала…  

-Я хотіла зробити вам пропозицію, товариш Яблучна, але бачу, що ви не готові. 

Можете писати заяву на відпустку, директор підпише.  

Звичайно, мені стало цікаво яку пропозицію я прогавила і стала просити розказати, 

що мені хотіли запропонувати.  

-Я знаю, товариш Яблучна, що вам подобається працювати на аудиторію, а не сидіти 

в лабораторії. Факультативні заняття, які ви стали вести з минулого року, мають великий 

успіх серед студентів, не дивлячись на ваш юний вік. Харківський педагогічний університет 

зараз шукає ще одного викладача біології, в них стало більше студентів і тепер нестача 

працівників… 

Факультативи останнім часом стали єдиною моєю віддушеною. Мені знадобилось 

три секунди аби прийняти рішення.  

-Я готова! Я дуже хочу, справді! – вигукнула, а тоді схаменулась і згадала з ким 

говорю. – Я дуже вдячна за вашу довіру. Викладання, дійсно, подобається мені, я мрію 

побачити як все влаштовано в інших закладах, перейняти досвід, дізнатись нове… - я 

молола ще якесь безглуздя, боячись почути відповідь заступниці.  

-Я поговорю з директором – сказала та і пішла по коридору.  

Я чекала ще цілий тиждень і вже почала зневірюватись, коли директор викликала 

мене, провела бесіду про те, що я не маю права зганьбити образ Вінницького училища, що 



це велика відповідальність – ростити майбутніх комуністів, вчителів. Врешті мені дали купу 

паперів для проходження бюрократичної системи переводу в інше місто і попрощались.  

І от, я знову їду в поїзді на зустріч новому життю, зі своїми не великими пожитками, 

з надіями і турботами. Мені хотілось довести собі, Зої, всьому світу, що я чогось варта, що 

не можна мене ось так кидати. Я налаштовувалась на нові знайомства, де я буду 

безтурботно щебетати про якісь дрібниці, про чоловіка, якого полюблю і вийду заміж, на 

студентів, які із захоплення будуть слухати мої лекції.  

Але, як то кажуть, все сталося не так, як гадалося. Перший рік у Харкові став для 

мене важким. Самотня, без друзів та знайомих, занадто молода, щоб уникнути жартів від 

студентів. На кафедрі  була наймолодшою, колеги ставились до мене дещо зверхньо, гострі 

на язик студенти відверто кепкували з моїх помилок чи невдалих висловів.  

Важке індустріальне місто жило своїм ритмом, тут не було діла до нещасної Ліди. 

Новий 1954 рік я зустрічала одна, в своїй виданій від університету квартирці, у повній тиші.  

Тоді стало ясно, що чуда не буде і треба брати все в свої руки. Я запропонувала 

театру свої послуги з пошиття костюмів, зробила декілька пробних і вони почали молитись 

на мене, як на богиню голки та нитки. Так я стала вхожа в коло театралів – відвідувала 

кожну виставу, запрошуючи з собою молодих колег, налагодила нові зв’язки з поставки 

тканини, та головне – я стала частиною великою театральної сім’ї. Не дивлячись на всі 

плітки та павутиння, що окутували театр, це була дружня велика родина, яка приходила на 

допомогу одне одному.  

Я любила їх всіх – екстравагантних, місцями дивакуватих театралів. Вони голосно 

говорили, довго сміялись, дозволяли собі те, чого не могли дозволити інші, а ще – 

заповнювали пустоту в моєму житті.  

Вже через рік, зустрічаючи 1955 я сиділа в гамірливій компанії, куди мене запросили 

нові друзі. Того року в моєму житті з’явилось декілька людей про яких варто розказати.  



В театрі влаштовували вечори поезії, де кожен бажаючий міг прочитати власного 

вірша, актори готували вірші Шевченка, Ахматової або ще кого. Приходили зазвичай одні 

й ті самі, приводили нових друзів, співали під гітару пісні ще до ночі. Так через друзів туди 

потрапив Остап.  

Ми розговорились, виявилось, що він навчався на вчителя літератури, працює в музеї 

історії. Зійшлись ми на ґрунті спільних поглядів та на фоні тотальної самотності.  

В той час мені здавалося, що я потрапила в інший світ, де люди у вихідний співають 

пісні під гітару, а не читають Леніна. Можна було говорити про те, що твоїх рідних 

відправили на каторгу і це не здавалося страшною ганьбою. Харків, хоч і говорили тут 

здебільшого російською, видався мені куди більш українським, ніж післявоєнна Вінниця. 

Остап будучи корінним харків’янином, дав зрозуміти, що це не Харків так відрізняється від 

Вінниці, це так різко змінились часи.  

То був початок «Хрущовської відлиги». Разом із вільними політичними поглядами 

йшли більш вільні правила на жіночі декольте, зачіски, сімейні устави та кохання. В 

компаніях стало більше спиртного та відвертості. Чи може я мала таку компанію…  

Остап був старшим за мене на три роки, розгубленим у сердечних справах, але навіть 

необтесаному дереву було зрозуміло, що я йому подобаюсь.  Я не була привабливою 

жінкою, не мала великої харизми, гарної фігури чи бодай чогось, що подобається чоловікам, 

але чомусь Остап звернув увагу саме на мене.  

Він мав високий зріст, великий ніс, як у грузина, кучеряве темне волосся. Людиною 

він був інтелігентною, освіченою, з добрим гумором, романтичної натури.  

Між нами склалися дивні стосунки, які тривали більше року. Літом 55-го він 

проводив мене додому, ми обговорювали еволюцію за Дарвіном чи щось таке, коли раптом 

він розвернув мене до себе і різко поцілував. Я розгубилася, зніяковіла. Так і залишилась 

стояти, потупивши очі.  



-Ти не любиш мене, Лідо. Знаю, що не любиш, але я чекатиму стільки, скільки буде 

потрібно, – сказав Остап і пішов так, ніби нічого не трапилось.  

Після того я провела ніч без сну. Я справді його не любила, але дуже хотіла 

полюбити. Мене тішило відчуття, що я комусь подобаюсь, його увага була мені приємною.  

Розумом знала, що кращої пари годі й шукати, але серцем нічого не відчувала до нього. На 

ранок я чітко вирішила бути з Остапом.  

-Треба лише трошки потерпіти, звикнути, – говорила я собі. - Кохання з’явиться. 

Дівчат он роками заміж видавали примусом, і навіть тоді жили, сім’ю будували, а тут 

хлопець хороший, розумний… А якщо дітки з’являться, хіба то не щастя буде? Не дарма ж 

кажуть, що кохання будують, а не знаходять.  

Я повторяла ці слова, як мантру аби самій повірити у них. Про захоплення дівчиною 

я не хотіла і згадувати, відмахуючись, що то була перша дитяча любов. Наступної зустрічі 

я сіла поряд з Остапом і рішуче взяла його за руку. Маленькими кроками я йшла до мети, 

щоразу запевняючи себе, що це вірний шлях.  

Я готувала йому суп, коли він захворів, шила найкращі сорочки, в’язала шкарпетки 

і ходила разом з ним до театру чи в музей. Я міцно увійшла в коло його друзів, 

познайомилась з його матір’ю, хоча це й було випадково – просто зустрілись у місті.  

Проте час від часу, Остап отак раптово мене цілував, застаючи зненацька і, навіть, 

якщо я відповідала на поцілунок, відсторонював мене від себе і гірко шепотів:  

-Ти мене не любиш, Лідо, все ще не любиш…  

Мені не було чого відповісти на його слова. В хвилини відчаю я хотіла обірвати нашу 

дружбу, схоплюючи себе на думці, що напевно володарі домашніх песиків відчувають те 

саме до своїх собак, що і я до Остапа – піклуєшся про нього, граєшся, залюбки вигулюєш, 

але спати наказуєш на килимку.  

А ще страшніше мені ставало від думки, що я вчиняю з Остапом так, як зі мною 

вчинила Зоя. Я нікому не розказувала про неї, але моє серце досі пропускало декілька 



ударів, коли я перевіряла поштову скриньку і уявляла, що знайду там листа, де адреса 

виведена її тоненькою рукою.  

Я завіряла, що треба ще трошки почекати, потерпіти і все з Остапом складеться, але 

час йшов, а стосунки ніяк не розвивались, не дивлячись на всі старання. Остап лише гірко 

дивився мені в слід, коли увечері я йшла додому.  

Тим часом в університеті також кипіло життя. Підкоривши колег, я стала 

завойовувати повагу у студентів, розповідаючи життєві приклади і справедливо оцінюючи 

кожного. Мене направили на пленум біологів у Київ, літом 56-го. Доленосна подорож, яку 

пам’ятатиму все життя. 

 До цього часу я вже встигла перезнайомитись з людьми, що жили чи працювали в 

Києві, тож мала декілька запрошень у гості чи на вечорниці. Театральна спільнота була не 

такою і великою, всі знали одне одного, якщо не напряму, то через знайомих.  

Опускаючи всі подробиці, картина така – кінець вистави на невелику публіку, всі 

плескають відомій в широких колах актрисі. В неї великі перспективи на сцені, їй 

пророкують кар’єру в кіно. Довге пряме волосся спадає до тонкої талії, яку вигідно 

підкреслює сукня, оливкова шкіра, якої видно занадто багато, нафарбовані червоним губи. 

Їй плескає весь зал, а вона дивиться мені прямо в очі, обравши мене із захопленого натовпу. 

По моєму тілу пробігають мурашки і я відвожу очі.  

Вже через годину вона крокувала до мене через всю залу, розштовхуючи чоловіків, 

які намагалися зав’язати з нею розмову.  

-Ліза, – сказала вона і простягнула мені руку як це роблять при знайомстві чоловіки.  

-Ліда, – відповіла я і потиснула тоненькі пальчики, здивовано оглядаючи її.  

Всім іншим, як я чула до цього, вона представлялась Елізабет.  

-Тут гамірно, тобі так не здається? Я знаю де тут тихе місце. Підеш зі мною?  



Звичайно, я пішла. Не могла не піти. Я дивилась мов зачарована на її плавні рухи, 

елегантну ходу і ледь поспівала аби не загубити її серед гучного натовпу, що снував 

навколо.  

Ми зачинились в якійсь комірчині, яка слугувала гримеркою, складом мотлоху і 

костюмерною одночасно. Ліза скинула туфлі й розмістилась на канапі, дістаючи з сумочки 

пляшку вина з двома келихами. Вона виглядала як кішка, яка вже загнала мишку в куток.  

Я обрала крісло, скинувши з нього зайві речі. В тьмяному світлі кімнати її тіло 

здавалась зовсім смуглим, приваблюючи погляд своїми вигинами.  

Ми говорили, пили і говорили, а тоді, вже не пам’ятаю як, ми опинились у двох на 

підлозі, серед розкиданих театральних костюмів. Вона цілувала мене, міцно стискаючи 

шию, а я мліла в її руках, прислухаючись до нових відчуттів невгамовного бажання. Її губи 

обпікали мене, викликаючи вібрацію шкіри, мої руки хаотично кружляли по її тілу, 

намагаючись вхопити відразу якомога більше.  

Але мозок працював в іншому напрямку: все це не правильно, не природньо, 

вульгарно, брудно. Через секунди інша частина мозку казала, що  через день я мала 

повернутись у Харків, а Ліза явно не з тих, хто стане розказувати про секс з малознайомою 

дівчиною на підлозі гримерки. З одного боку страх не приборкати свої почуття, а з іншого 

– страх приборкати їх.  

Тим часом Ліза вже розстебнула на мені блузку і, торкаючись стегон, повільно 

піднімала край моєї спідниці. Це нагадало мені ту ситуацію в бібліотеці, коли троє школярів 

ледь не познущалися з мене. Тоді вони розірвали на мені сорочку й роздерли спідницю. 

Спогад ніби дав мені ляпаса  і на декілька секунд я опанувала себе.  

-Не треба, – прошепотіла я. - Не треба, так не можна… - я намагалася ковтнути 

якомога більше повітря, аби відновити дихання.  

-Чому? – здивовано запитала Ліза, піднімаючи на мене темні очі. 



Я не уявляла, що можна відповісти на це питання. В тій ситуації, в якій ми 

знаходились різні «не можна» і «не правильно» вже не грали ролі. 

-Я просто кохаю іншу… - прошепотіла я, ще не усвідомлюючи сказаного. 

-Вона схожа на мене? – чомусь запитала вона. 

Подумавши секунду, я з жалістю відповіла чисту правду:  

-Дійсно, чимось схожа.  

-Можеш називати мене її ім’ям – сказала вона і знову потягнулася до мене, але я 

прибрала її руку. Після згадки про Зою вже не могло бути нічого.  

Ліза подивилась на мене якось ображено, застебнула ґудзики на сукні й швидко 

залізла назад на канапу.  

-Пішла геть! – сказала вона і раптом розридалася як маленька дитина.  

Я розгубилась. Не очікувала подібного, не знала що робити. Через хвилину підсіла 

поряд, гладила її по голові, а вона все ридала й ридала. Заспокоїлась так само раптово, як і 

розплакалась.  Погляд її втратив той п’яний туман, що читався в очах до цього.  

-Вибач… – прошепотіла вона, розмазуючи кулачками потікшу по щоках туш. 

Відчуваючи себе винною в тому, що трапилось, я невпевнено сказала:  

-Просто я не можу собі дозволити…  Це все так швидко, я не можу зрозуміти себе… 

-Не можеш повірити, що ледь не опинилась у ліжку із жінкою? Дурниці! В моєму 

ліжку були і чоловіки, і жінки. Жінки нічим не гірші за чоловіків, повір. Життя коротке, а 

якщо ти ходиш по лезу – то дуже коротке.  

Мене ще досі не відпускали емоції від події, що мало не відбулась.  

-Але ж кохати – це зовсім інше… - прошепотіла я.  

-Який в цьому сенс, якщо ти ніколи не скажеш їй про своє кохання? Я права, не 

скажеш?  

-Навіть не знаю чи побачу її ще раз, але живу з цим коханням не перший рік. 



-Так заради чого ж ти живеш? Люди живуть заради кохання, заради грошей, влади, 

слави, насолоди чи ще чогось такого.  А ти? Заради чого ти б хотіла жити?  

Обличчя у Лізи висохло і почервоніло від палкої промови. Мене її слова дещо 

обурили і я з викликом відповіла питанням на питання.  

-А заради чого ти живеш?  

-Заради дочки, – сказала вона і знову подивилась мені в очі так, що по тілу забігали 

мурашки. Це було явно не те, що я очікувала почути.  

Елізабет була чарівною і талановитою акторкою, про її романи ходило багато чуток, 

але ніхто ніколи не згадував, про її родину.  

-Я живу заради дочки і на зло режиму. Ненавиджу їх, ненавиджу їх всіх!  

-Партію? – уточнила я.  

-Всіх! Партію, комуністів, чекістів, комісарів! – вигукнула Ліза і по її щоках знову 

потекли сльози.  

-Ти не боїшся мені таке казати? Ми ледь знайомі.  

Хоча Хрущов був людиною іншою, але за такі слова все ще легко могли відправити 

на каторгу.  

-Я людей бачу наскрізь. Ти не з таких. А навіть якщо підеш на мене жалітись, то мені 

і без тебе не довго зосталось. Мені 36, за кожним моїм кроком стежить НКВС і як тільки я 

перестану бути цікавою лялькою для високих партійних обличь, вони не змусять себе довго 

чекати.  

В моїй голові почав вибудовуватися пазл – жінка, яка ненавидить партію, але при 

цьому є коханкою для високих представників партії. Хіба ворогів карають сексом?  

-Ти шпигуєш, так?  

Ліза зробила довгу паузу, оглядаючи мене. Через хвилину промовила: 

-Так. Сплю з цими дідами, а потім розказую все що чула і бачила. Але якби ти знала, 

як мені хочеться хоч одного із них отруїти!  



Тепер я дивилась на Лізу іншими очима – хитра, обережна жінка, яка зважує кожен 

свій наступний крок, маскуючи все за образом дурненької акторки. Мало хто обиратиме 

таку долю, маючи лише радикальні погляди щодо партії. 

-Напевно, тобі є за що їх ненавидіти, – промовила я.  

-За все, що вони зробили з моїм народом, з моєю родиною, зі мною.  

Я дивилась на неї, чекаючи продовження. Ліза зайшла надто далеко, щоб не 

пояснити всього з самого початку.  

-Я з Криму, – сказала вона, дивлячись на мене. - Уродженка кримськотатарського 

народу. Ми роками жили на своїй землі, вели хазяйство, нікого не чіпали. Нас приєднали 

до Радянського Союзу, не питаючи нашої думки, відправили наших чоловіків воювати за 

них у війні, а тоді за один день зігнали усіх скопом в потяги і вивезли із Криму. Обіцяли 

нам краще життя, але примушували їхати всіх. Мого чоловіка вбили на місці – дужий мужик 

зі знатного роду, який захищав би свій дім до останнього подиху, подаючи приклад іншим. 

Йому вистрілили прямо в голову на моїх очах. Ми прожили разом 6 щасливих років, а я 

навіть не змогла його поховати. Мене з дітьми посадили в потяг, у вагоні виїхало 84 

людини, через 20 днів з вагону нас вийшло 61. Нам не давали їжі, води, свіжого повітря, ми 

лежали в своїх нечистотах і страждали від тифу, - Ліза перевела подих, ковтаючи клубок, 

що підступив до горла. - Мій дворічний син помер на 15 день дороги. Ми їхали з трупом ще 

декілька днів до найближчої зупинки. Я б мала зійти з розуму, збожеволіти, але поряд була 

ще людина заради якої варто жити.  В Узбекистані, коли дозволили вийти з вагону, я несла 

на руках свою дочку - єдине дитя, що в мене залишилось і молилась аби вона була ще жива. 

Там зігнали жити в бараки - собачі будки і відправили на відробітки. Я пиляла й тягала 

дерева, а навколо мене падали бездиханні односельчани – донедавна здорові чоловіки й 

жінки. Мене на світі тримала тільки донечка, яка все ще не приходила до тями. Всіма 

правдами й не правдами я випросила аби її відвезли до лікарні – маленьке невинне янголя, 

таке ж саме як, напевно, у товариша командира вдома. А там, як тільки випала нагода – 



втекла. Бігла з малим дитям на руках і чекала кулі в спину, молилась, але знала, що більше 

в те пекло живою не повернусь, -Ліза набрала повітря у груди. - Вони за пів року народ 

винищили, розумієш Лідо? Просто розтоптали. Всього лиш за пів року знищили майже всіх. 

По Лізиним щокам вже не текли сльози. Всі сльози по втраченій батьківщині, 

убитому чоловіку і померлому сину вона давно виплакала, напевно, ще в тому вагоні. Весь 

її біль помістився в хвилинну розповідь, але видно було, що насправді він не вміщається в 

роках страждань і відчаю. В очах – тільки жорстокість, ніякого жалю.  

Я сиділа похиливши голову і не знала, що сказати. Єдине, що я знала точно – ця 

жінка має повне право ненавидіти владу і партію.  

-А де зараз твоя дочка? – запитала я. 

-Її виховують чужі люди, десь в Прибалтиці. Нам не можна бачитись, доки за мною 

стежать і доки в кожному місті висить червоний прапор. Вона у безпеці доки я далеко і 

ніхто не знає про моє існування. У Елізабет вірменське коріння, вона до Криму ніякого 

відношення не має. А Самур народилася татаркою, помре татаркою і ніколи не пробачить 

того, що стало з її народом.  

-Самур… - прошепотіла я, пробуючи незвичне ім’я на смак.  

-А тепер скажи мені, Лідо, зради чого ти живеш? – Ліза подивилась на мене з 

викликом. – Скажи, що з твоїм народом обійшлися краще, ніж з моїм і я розсміюсь тобі в 

лице.  

Я згадала покійну матір, яка затуляла вікна, перш ніж помолитись за душі померлих 

синів і на мої очі навернулись сльози.  

-Вони знищили майже все, що в нас було. Якщо тобі немає заради чого жити - живи 

заради того, щоб не вмерло те, що залишилось. А якщо почуєш, що молоду акторку Елізабет 

Зіроян вбито, отруєно, вислано на каторгу чи закатовано, знай – вона ні про що не шкодує.  

Я із захопленням дивилась на цю жінку і відчувала як вкотре по тілу «пробігали 

мурахи», перевертаючи моє життя.  



** 

Баба Ліда зробила паузу аби випити води і перепочити. Ці спогади давались їй важко. 

-Бабо, а тобі не здається, що вона тебе таким чином вербувала? – запитала Альона.  

-О, я думала про це не раз. Не знаю які там правила вербування, але вона не залишила 

мені жодних контактів, телефонів, не запропонувала нічого, що було пов’язано зі 

шпигунством. Ми просто вийшли з гримерки і розійшлись в різні боки назавжди.  

-А якби ви провели ту ніч не за розмовами, раптом би вона шантажувала тебе після 

цього?  

-Та жінка не зупинилась би ні перед чим для досягнення своєї мети. Але все ж таки, 

я думаю, що як кожна людина, вона просто не витримувала тої напруги і мала виговоритись 

перед кимось. Не забувай, що вона була дійсно талановитою актрисою, яка підкорювала 

республіканські сцени, а ще крутила з десяток романів, які були їй вигідні. І це тривало 

роками.  

-А потім? Вона справді постаріла для коханки і до неї дібрались НКВС?  

-В 1960 газети писали про те, що Зіроян, відома актриса театру, заслужена артистка 

Вірмеської РСР, наклала на себе руки, кинувшись у річку. Тіло так і не було знайдено. Мені 

хочеться вірити, що в той день померла тільки Елізабет, а Самур поїхала кудись в 

Прибалтику до рідної доньки. Якби там не було, вона ні про що не шкодує.  

Ліда прикрила очі й знову побачила перед собої очі Лізи, що дивились на неї через 

весь зал. Посміхнувшись своїм думкам, вона знову подивилась на Альону. Вона в тиші 

сидіти не хотіла.  

-А що з тобою після цього було?  

** 

Вже в поїзді з Києва до Харкова я знала, що скажу Остапу. Випадок з Лізою показав 

мені, що як би я не старалась, але бути разом з чоловіком в мене не вийде. Робити його 

нещасним мені зовсім не хотілось, він заслуговував на краще.  



Звір, якого я тримала в собі, здавалось, прокинувся. Життя йшло поряд зі мною, але 

я так довго його не відчувала. Тепер я мала перед собою ціль, якої мені не вистачало.  

Остап прийняв мої слова достойно, не виказавши ніяких емоцій.  

-Мій дім завжди відкритий для тебе, як і моє серце, – сказав він, завершивши наші 

дивні стосунки.  

Він залишився для мене близьким другом, ми більше ніколи не згадували час, коли 

намагалися бути разом, ніколи не говорили про почуття одне до одного, але в його очах 

інколи проблискувала така безмовна печаль, що хотілось просто впасти йому у ноги і 

просити пробачення за понівечену душу. А може те лише мені здавалося, може такими 

думками я тішила свою гординю.  

За рік він одружився на дівчині з нашого театру, з якою я приятелювала, а ще через 

рік став батьком. Мене позвали бути хрещеною матір’ю, хоча це і була формальність -  до 

церкви в ті роки мало хто ходив, але для мене роль хрещеної матері була виявом довіри. Я 

не втрачала можливості забігти до їхньої квартири аби хоч пів годинки побавити хлопчика.  

П’ять, а то й шість днів на тиждень я ходила в університет: вела лекції, проводила 

семінарські заняття, перевіряла контрольні, читала журнали про здобутки в розвитку 

ботаніки, зоології чи мікробіології. Після основної роботи бігла до театру, де шила на 

старому Зінгері театральні костюми. Бувало в театральний сезон виходила звідти під ранок, 

а бувало навпаки - тижнями не брала до руки голки.  

Весь вільний час, що в мене залишався витрачала на нове захоплення – газету. 

Зустріч з Лізою показала мені, що жити потрібно не тільки своїми турботами, а й чимось 

більшим.  

Я збирала історії звичайних людей, вислуховувала їх спогади, записувала думки, 

оформляла все це в статтю й надсилала в газету. Зараз би сказали, що я брала інтерв’ю, але 

тоді це були просто історії. Моя рубрика, на диво, швидко завоювала увагу читачів і 

користувалась популярністю.  



Найбільше читачі любили розповіді старих людей – як жилось у царській Росії,  як 

відобразились революції на їхньому житті, як ставились до Леніна чи Троцького, що робили 

під час війни. Я ніколи не викривляла й не прикрашувала історії, писала так, як говорили.  

Сама я не вважала себе прибічником якоїсь політичної течі. До всіх політичних 

поглядів я ставилась з розумінням, втім як і до релігійних, культурних чи інших поглядів. 

Мене більше цікавила історія того народу, до якого я себе відносила. Зрозуміло, що історія 

і цінності людини радянської втрамбовувалась в наші голови із самого малечку, але в той 

час я відчувала себе українкою більше, ніж коли-небудь. Мене цікавили князі Київської 

Русі, козаки, гайдамаки, представники УНР і Директорії. Хотілось знати чим насправді жив 

мій народ. Однак чим більше я розпитувала людей, тим страшніше мені ставало від того, як 

цей народ планомірно винищували, ганьбили і принижували.  

Після виходу розповіді однієї обдарованої художниці, яка розповіла як в 35-му її 

батька та брата було ув’язнено, а потім розстріляно за те, що вони писали вірші про Україну, 

в редакцію надійшло сотні листів від людей, чиїх близьких також було репресовано, 

засуджено чи страчено. Я читала всі листи і плакала навзрид від усвідомлення того, 

скількох гідних і талановитих людей втратила країна. 

Щоб розширювати географію своїх інтерв’ю, я користувалась робочими 

відрядженнями. Тоді викладачі багато їздили по республіці, нас часто направляли на 

семінари, курси, виставки. Так, коли мені випало поїхати до Ніжина в університет Гоголя, 

я при першій же можливості поїхала на станцію Крути, шукати того, хто був свідком 

січневих подій в 1918. Після відрядження в Одесу вийшла історія про гоніння і розстріли 

євреїв, після Краснодару – про козаків, які тікали на Кубань.  

Час від часу газету прикривали, а головному редактору регулярно погрожували, але 

ми продовжували свою роботу. Нас рятувало те, що ми чесно публікували історії різних 

людей – і тих, хто був в епіцентрі революції 1917-го, підтримуючи більшовиків, і тих, хто 

пережив катування в німецьких таборах, і тих, хто бачив за комунізмом майбутнє.  



Газета не була єдиним моїм заняттям в ті роки – я ходила на театральні вистави, 

музикальні чи літературні вечори, мене запрошували читати невеликі лекції про українську 

культуру і побут. В якийсь момент мені стало критично не вистачати на все часу і я, попри 

засудження голови кафедри, відмовилась від додаткових годин та кураторства. Через це 

мені обіцяли накласти відмову на відрядження. Однак коли моє місце на семінар чи форум 

пропонували іншим викладачам, вони погоджувались не часто - більшість із них були 

поважного віку, а решта – обтяжені дітьми, побутом, ревнивими дружинами чи чоловіками.  

Відчуваючи безмежну любов до України, я намагалася передавати свою пристрасть 

іншим і досі вірю в те, що змогла посіяти зерно патріотизму  хоч в одне серце. Треба сказати, 

що ні я, ніхто з мого оточення, яке, слід визнати, було все ж таки націоналістичним, не 

казали про відділення УССР від Союзу, не говорили про автономію чи якусь незалежність. 

Ми взагалі мало переймались політикою, все що нам хотілось – говорити своєю мовою, 

слухати свою музику, мати право на свою культуру та історію.  

Коли до влади прийшов Брєжнєв, пам’ятаю, я тішила великі надії. Перший секретар 

Центрального комітету Комуністичної партії українець! Людина, яка виросла поруч, серед 

таких самих українців, яка бачила як сходить сонце над Дніпром, яка знає запах української 

землі. Я сподівалася на зниження цензури, на збільшення фінансування на розвиток 

української культури, на відновлення храмів… 

А тоді почалися арешти. Почалося з арештів радикальних представників інтелігенції, 

тих, хто був налаштований проти тоталітаризму, вимагав демократії. В розмовах з 

товаришами, я виправдовувала дії влади – ці люди дійсно могли нести загрозу, налаштовані 

агресивно, нетерплячі до будь-якої несправедливості. Так, вони вимагали додаткового 

контролю.  

Потім весною 1965-го вийшла постанова «Про цензуру» й існування нашої газети 

стало під великим питанням. Ми коливалися мов на хвилях, від випуску до випуску, не в 

змозі вгадати як відреагують на наші статті. Остап радив мені негайно покинути газету й не 



висовувати носа доки комісари нишпорять по вулицям Харкова, але я збиралась боротись 

за газету до останнього, адже вона була частиною моєї місії і мого життя.  

З гущі подій мене вирвав лист з Каштанівки. Текст був коротким, але доленосним: 

уродженка села Каштанівка Яблучна Олена Василівна померла внаслідок затяжної хвороби. 

В Каштанівці представники Уфимської місцевої ради шукали родичів, які вступлять у право 

власності на майно та оформлять опіку над п’ятирічною донькою Олени. Якщо таких 

родичів не знайдеться – майно буде передано державі, а дівчинка – в дитячий будинок.  

В один момент мене з головою накрило відчуття того, що десь в далекій Уфі, в 

Башкирській РСР п’ятирічна дівчинка залишилась сиротою, такою ж сиротою як я. Мені 

було вже 35, майже 10 років я не згадувала, що я жінка, не давала собі і хвилини аби 

задуматись про майбутнє, витісняла справами й турботами пустоту в своїй кімнаті. Мої 

друзі знаходили собі пару, одружувались, народжували і виховували дітей, змінювали 

роботу, переїздили. В моєму житті змінювався лише колір сукні.  

Тепер же я знала, що в світі є рідна мені людина, яка окрім мене більше нікого не 

має. Ось так в один момент мені стало байдуже на все, що відбувається довкола, на газету, 

театр, університет. Головне завдання – будь-що забрати маленьку племінницю.  

Це була середина літа, в університеті проходили тільки практику, так що туди я 

навіть не заходила. По дорозі на вокзал забігла на пошту, звідки подзвонила редактору 

нашої газети. Молола щось нерозбірливе про дітей, зміну життєвих пріоритетів і плин часу, 

врешті сказала, що спішу на потяг і поклала слухавку.  

В поїзді, в напівпорожньому вагоні, я дивилась у вікно на пропливаючі міста і села 

й будувала яскраву картинку майбутнього життя. Яка вона та дівчинка? Схожа на Оленку? 

А раптом на мою маму чи тата? Розказувала Оленка їй про мене? Вона, звичайно, зразу 

мене боятиметься, але згодом звикне. Я розкажу історію її роду, покажу хату, в якій ми 

виросли. Запишу її до школи, що поруч з університетом щоб ходити зранку разом з нею, 



нашию їй суконь з нової тканини яких вона тільки захоче… Напевно в неї не було ще нових 

суконь.  

В Самарі доки потяг стояв, я збігала на ринок і вибрала найкращу ляльку з тих, що 

там були. Інші гостинці вирішила купити вже на місці, не йти ж до дитини із пустими 

руками.  

І от я виходжу з вагону в Уфі, насолоджуючись завершенням довгої дороги і 

відчуттям близької зустрічі з племінницею, а мене скручують два молодих міліціонери. 

Кладуть грудьми на перон, притискаючи зверху коліном, прямо на очах у всіх пасажирів і 

провідників.  

-Гражданка Яблочная, вы арестованы по подозрению в проведении антисоветской 

агитации и пропаганды, - пролунало зверху. 

Зав’язали руки, як останньому злодію, прямо на вокзалі, заштовхали машину і 

повезли до відділку. Нова лялька залишилась самотньо лежати на пероні. 

Якби не маленька дівчинка, яка чекала на мене, я напевно, вела б себе спокійніше, а 

так – я погрожувала, кричала, виривалась, намагаючись пояснити, що це помилка, що мені 

не можна зараз затримуватись, мені треба йти.  

Суд відбувся вже за два тижні – 7 років колонії суворого режиму за антирадянську 

пропаганду, агітацію та участь в антирадянській організації.  

** 

-Що? Сім років суворого режиму? – обурилась Альона  

-В Уфі мені виділили адвоката, який навіть не намагався мене захищати. Якби мене 

заарештували в Харкові чи хоча б в УСРР, можливо мені змогли б допомогти, - відповіла 

баба Ліда. 

-Зачекай, але якщо тебе заарештували відразу на пероні, то вони знали, що ти їдеш… 

-Так, однозначно знали. Казала я про це тільки редактору газети.  

-Він тебе здав! От свиня! Ви ж працювали разом… - сердито вигукувала Альона 



-Його також посадили, якщо тобі стане від цього легше, – всміхнулась баба Ліда.  

-А тобі стало від цього легше? – запитала у відповідь та.  

-Ні, не стало. Це була зрада, яку я боляче переживала. Розумію, що він рятував свою 

шкуру, але я не назвала жодного прізвища зі свого оточення.  

-Отож бо й воно! А він - погань!  

-Але не забувай, що мене допитували в Уфі люди, які жодного відношення не мали 

до національних рухів в Україні і яким ці прізвища, по суті, були не цікавими.  

** 

Мене направили в Кучино, що біля Пермі. В листах нам писали виправно-трудова 

колонія ВС389/36, між своїми казали Перм-36. Жінок було дуже мало, але всі худі, замучені 

тяжкою працею. Майже всі засуджені через «політичні» злочини або замахи на державу. 

Хтось звинувачувався у шпигунстві, хтось - в тероризмі, інший – в державній зраді .  

Я страшенно бідкалась за племінницею, на яку чекав дитячий будинок. Я відчувала, 

що зрадила єдину рідну людину, що в мене залишилась. Спекотними літніми ночами в 

душній камері мені снилась маленька золотоволоса дівчинка на гойдалці. Чомусь вона 

більше нагадувала Зою, ніж Олену, але саме такою я уявляла племінницю і я прокидалась в 

сльозах. Розуміла, що накрутила себе дитиною, яку ніколи не бачила, і якій, можливо, буде 

краще ніколи зі мною не зустрічатись, але нічого вдіяти не могла.  

Тим часом з Харкова йшли невтішні листи – з університету мене відразу 

відрахували, відцуравшись як від скаженої. Це і зрозуміло, викладач у в’язниці за 

пропаганду і агітацію, от ганьба! А раптом агітували студентів? Університетську квартиру, 

яка мала перейти в мою власність, тут же забрали й передали у користування більш 

свідомим викладачам. Остап написав, що забрав мої речі, але я не могла навіть згадати що 

там було. Останні 10 років в тій квартирі я тільки ночувала, а все необхідне було в мене у 

валізі, з якою я приїхала в Уфу.  



В перший місяць ув’язнення я отримала чимало листів – від театралів, далеких 

знайомих, колег, що не відвернулись від мене. Всі жаліли мене, співчували, виказували 

слова підтримки, але ніхто відкрито не обурювався моїм арештом, не цікавився про 

апеляцію, не писав про щось важливе. Це були листи ввічливості, формальні обережні 

слова. Я відповідала всім, але повторних листів уже не отримувала – більше говорити було 

ні про що.  

Зі своїм існуванням я почала миритися. Вивчила особливості режиму, 

познайомилась з іншими, зайняла своє місце в ієрархії. Тюрма – суворе місце не тільки 

краєвидами та побутом, а й людьми. Весь час потрібно бути напоготові, постійно 

відстоювати свої права.  

У тяжкі хвилини я знову відчувала себе бідною школяркою з Каштанівки, над якою 

знущались однокласники. А тоді нагадувала собі, що давно знищила ту перелякану 

дівчинку і знову набиралась хоробрості боротись за своє життя.  

Пройшло три місяці мого ув’язнення, ми як раз снідали перед початком трудових 

робіт, коли один з охоронців, перетнувши всю їдальню, підійшов до мене і сказав:  

-Яблучна, на вихід. Побачення. Швидко!  

Я підвелась і на ватяних ногах пішла за ним в кімнату для побачень. Перша думка 

промайнула, що приїхав Остап. Але як він міг так вчинити? Це було б загрозою для сім’ї, 

його могли заарештувати так само легко, як і мене. А тоді на думку мені спала молода 

ув’язнена, яка не підіймала голови вище своїх плечей. Вона була вагітна, через худобу живіт 

здавався особливо великим. Ніхто не говорив про зґвалтування в колонії, але хіба про таке 

говорять? Чи буде в жінки хоч якийсь вибір, якщо чоловік, який має владу і зброю, захоче 

від неї сексу?  

Охоронець же вів мене коридором в дальню кімнату, вікна якої виходили на 

огорожу. Він відкрив двері, пропускаючи мене в кімнату, яка тонула у сутінках – на дворі 



тільки розвиднювалось, а іншого світла тут не було. В голові почали прокручуватись 

картинки того, що зараз може відбутися.  

-П’ятнадцять хвилин! – різко сказав він, після чого вийшов і зачинив за собою двері.  

Доки мої очі звикали до напівтемряви, від дальньої стіни відділилась фігура і 

наблизилась до мене. Моє серце завмерло, напевно, на хвилину, після чого почало стукати 

в шаленому ритмі.  

-Ліда… - прошепотіла Зоя. По її щокам текли сльози, яких вона не помічала.  

Я дивилась на неї і не могла повірити своїм очам. Тринадцять років я не вимовляла 

в голос її ім’я і тепер здавалося язик не слухався і відмовлявся промовляти звичні звуки. 

Десь в животі вибухнуло полум’я, наповнюючи гарячою кров’ю все тіло.  

Вона змінилась – відрізала волосся, яке тепер начісувала в модну зачіску; набрала 

кілограмів 15, що робило її фігуру м’якшою і круглішою; на чолі та над губами залягли 

перші зморшки. На ній була байкова спідниця, що закінчувалась за коліном, теплий 

кашеміровий светр простого крою, талія туго перев’язана широким поясом, на руці браслет, 

що перегукувався в тон сережкам, на пальці – обручка. На стільці позаду лежало пальто, а 

зверху капелюх.  

Словом, вона виглядала як розкішна жінка, яка могла собі дозволити нові речі. При 

цьому вона залишилася справжньою красунею. Вік прибрав з її образу легковажність і 

доступність – тепер переді мною стояла розважлива пані.  

Мені стало соромно за себе, за своє життя. Я стояла перед нею в тюремній робі, 

ватяному бушлаті, з оголеною, після знайдених вошей, головою.  

Після довгої паузи Зоя кинулась до мене на шию і заридала на весь голос. Я почала 

втішати її, заспокоювати, гладити по спині. Було дивно торкатись такого знайомого, але 

при цьому чужого тіла, знову відчувати її запах і чути голос.  

Врешті я всадила її на вільний стілець і почала задавати запитання аби хоч якось 

відволікти.  



-Де ти зараз живеш? Де була за ці роки?  

-Лідочко, люба, я навіть не знаю чи можна тобі про це говорити… Я вийшла заміж 

за інженера, він працює на особливих об’єктах, нас кидають по всьому Союзу. Мені в такі 

місця взагалі-то не можна, я приїхала сюди таємно, до батька. Його перевели з іншої 

в’язниці, він у другому корпусі. А тоді випадково побачила твоє прізвище у списках і ледь 

не знепритомніла. До останнього сподівалась, що це будеш не ти… 

Я не знала, що їй говорити, про що запитувати. Стільки часу та подій сплило, що 

єдине чого мені хотілось – просто побути поруч з нею.  

-Я не знаю чим можна допомогти тобі, – тараторила Зоя. – Мені не можна сюди 

ходити, тут вороги народу, але я постараюсь щось придумати, обов’язково щось придумаю.  

-Зоя, у вас є діти? – раптом запитала я.  

Поглянувши на неї, я відразу пошкодувала про питання, але шляху назад вже не 

було. 

-Немає, – вона потупила очі. - Мене оглядали московські лікарі, проблеми з 

гормонами, я не зможу завагітніти.  

-Заберіть дівчинку з Уфи! Молю тебе Богом, забери це дитя до себе поки я не вийду 

на волю! 

За дві хвилини я розповіла всю історію про племінницю, Зоя лише мовчки дивилась 

на мене. Коли двері відчинились і охоронець рявкнув:  

-Час вийшов. Яблучна, на вихід!  

Я вхопила Зою за руку і запитала головне: «Скажи мені, ти щаслива?». Вона кивнула 

головою, придушуючи сльози, які знову могли перейти в ридання. Мені здалось, що вона 

відповіла так, тільки щоб мене не засмучувати.  

Час сніданку закінчився і мене голодну відправили на роботу, але я не помічала того. 

Мій світ знову склеювався наново з розбитих шматків і розколотих уламків.  



Дисципліна в таборі була суровою, а праця – важкою. Зазвичай ми валили та 

вантажили ліс. Працюючи разом з чоловіками, я весь час вдивлялась в обличчя, 

сподіваючись впізнати в комусь із них батька Зої, але ніхто не здавався мені схожим на неї. 

Я не знала чи бачилась в той день Зоя з батьком, чи говорила вона йому хоч колись про 

мене, але все одно мені ставало легше на душі від думки, що десь поруч рідна їй людина.  

Наступного разу Зоя з’явилась через 4 місяці, так само - з самого ранку на 15 хвилин. 

Зайшовши в тісну кімнату для побачень, я відразу відчула переміну в ній. Її образ, вигляд, 

очі – все виказувало розчарування і відчай. 

-Нічого не вийшло, Лідо, нічого, – сказала вона. 

-Вам не віддали дівчинку?  

Вона відвернулась до маленького темного віконця і сказала: 

-Мені завжди хотілося мати дітей, ти ж знаєш. Після розмови з тобою, я вирішила, 

що це знак долі, нагорода за роки невдалих спроб і літри пролитих сліз. Я подумала, що 

коли ця дівчинка стане мені рідною, то після звільнення ти б змогла приходити до нас… 

В мене  защеміло серце. Про що Зоя каже? Про те, що не віддала б мені племінницю 

після мого звільнення? Щоб я приходила в гості… Куди? Хіба не вона минулого разу казала, 

що її з чоловіком направляють по всьому Союзу?  

Зоя помітила переміну в моєму обличчі і поспішила продовжити.  

-Я встигла нафантазувати якою стану щасливою, коли в нас з’явиться дитина. Знаєш, 

в мене гарний чоловік, але він з самого ранку і до  пізнього вечора на роботі, як тільки в 

мене з’являються подруги – його направлять в іншу республіку.  Мені часто ні з ким 

поговорити, на роботу влаштуватись не можу. Три місяці я вмовляла його взяти дитину, 

брехала, що знайома з Уфи побачила в дитячому будинку справжнє янголя, яке загине там 

без любові. Врешті ми поїхали туди, почали шукати цю дівчинку…  

Зоя зробила велику паузу, підбираючи слова. Врешті промовила:  



-У Яблучної Олени ніколи не було дочки. В неї був син, якого вона народила в 53-

му, при цьому будучи в законному шлюбі. Але вже через рік шлюб був розірваний, а згодом, 

за рішенням суду, хлопчик направлений жити із батьком по причині того, що матір вела 

аморальне життя.  

Я розгублено дивилась на Зою, намагаючись усвідомити всю інформацію, яка 

вибивалась за рамки мого сприйняття. Зоя продовжила:  

-Я знала, що для тебе це буде важливо, тож зробила запит по батьку, заплативши 

декілька хабарів. У 56-му він виїхав разом із сином спочатку до Лондону, а потім переплив 

океан і з тих пір живе у Хьюстоні, це штат Техас. Як ти розумієш, людина дуже заможна, в 

Союзі займався рибним промислом. Чим зараз займається мені не написали, але він знову 

одружений, взяв прізвище дружини-американки, сина також переоформили на її ім’я.  

-В такому випадку хлопчик навіть не пам’ятає матір…  

-Може воно й на краще. Судячи з усього, в Олени були великі проблеми з алкоголем 

чи з наркотиками, а може – з тим і з тим.  

-Господи, прости грішну душу, – прошепотіла я. – Добре, що мати не дожила до 

цього. Одна дочка в тюрмі, а інша – проститутка на наркотиках.  

-Олена також побула за гратами. Тричі, на короткі терміни й у різних колоніях. 

Напевно, вона намагалася починати нове життя, бо перерви між ув’язненнями були чималі, 

але так чи інакше, закінчила життя у якомусь притоні.  

-Чому ж тоді в Каштанівку написали про п’ятирічну дівчинку? Якщо вони все знали, 

то як можна було допустити таку помилку?  

Зоя зітхнула і продовжила розповідь. 

-Дівчинка справді є, я її бачила. Той притон, де жила Олена… Вони вважають себе 

родиною, розумієш? Там живуть разом різні чоловіки й жінки, разом п’ють, сплять, 

шукають гроші. Дівчинку народила інша жінка, але народила прямо там, в тій квартирі. І 

ростили отак п’ять років, а коли Олени не стало – видали за її дочку аби не нести покарання 



за неоформлену дитину. Її оформили в дитячий будинок як Яблучну, але ж дівчинка вже 

вміє добре розмовляти – вона плакала за мамою, розказувала про своє життя. Коротше 

кажучи, виховательки розпалили вогонь і той притон врешті накрили. Половину кинули у 

в’язницю, когось на лікування… Дільничного також арештували, кажуть, отримував хабарі 

й закривав очі.  

-Чому ж ви не забрали ту дівчинку, якщо вже були готові вдочерити дитину?  

-Але ж в неї є власна матір… Це зараз вона на лікуванні, а потім? Якщо вона захоче 

знову забрати дочку? - відповіла Зоя, як зрозуміле само собою. - І тоді, це ж була дочка 

наркоманки. Дівчинка була якась вся синюшна, із запалими очима, з лишаєм у волоссі. До 

того ж, справжня дикарка – їла руками, скидала сандалі, вигукувала лайку.  Я розповідала 

чоловікові про янголя, яке чекає на нас, а тут це… Звичайно, якби вона була твоєю 

племінницею, я витягла б її звідти, - Зоя зробила ще одну паузу. - Ми так посварились, що 

інших дітей вже не бачили. Всю дорогу назад я проплакала, доля знову відвернулась від 

мене.  

-Мені шкода, що так сталось, – прошепотіла я, дивлячись на свої почорнілі нігті.  

-Я розумію, що ти не знала, але легше від цього не стає…  

-Час вийшов. Яблучна на вихід! – перервав нас охоронець на цій важкій ноті.  

Мене довго роздирали суперечливі почуття після розмови. З одного боку, я була 

вдячна Зої за шлях, який вона подолала, за знайдену інформація і просто за те, що вона 

знову прийшла до мене, не дивлячись ні на що. А з іншого – не могла змиритись зі словами, 

що вона хотіла забрати дитину виключно собі.  

** 

Альона закрутилась на дивані, перекладаючи подушки і сказала:  

-Я вважаю, що твоя Зоя ще та егоїстка! В першу чергу вона керується тільки 

власними бажанням.  



-Моя люба, так роблять мільйони людей, не слід це засуджувати. Надмірна 

жертовність також до добра нікого не приводила, – відповіла Ліда.  

-А зараз як ти ставишся до цієї ситуації?  

-Напевно, з розумінням. Офіційно після в’язниці ніхто б не дозволив взяти мені 

опікунство над дитиною. Зоя мріяла про дітей, марила ними, надіялась кожного разу, а тут 

стався такий поворот долі. Врешті, вона полаялась з чоловіком, втратила чимало часу і 

грошей, відчувала розчарування та пригніченість. Я не можу звинувачувати її. Вона ніколи 

не вміла приховувати своїх емоцій.  

-Дай вгадаю! Після тієї зустрічі вона пропала на десятки й сотні років! – вигукнула 

Альона. 

-Не зовсім. Більше вона дійсно не приходила, але час від часу присилала листи, а 

тричі – посилки. Вони тоді поїхали з республіки, вона довго не писала. Як виявилось, до неї 

навіть навідувались з органів – запити про американця від жінки, чий батько є ворогом 

народу, не пройшли не поміченими. Її запідозрили у шпигунстві, але це ні до чого не 

привело, окрім сварки з чоловіком.  

-А вона не боялась писати тобі? Там же читають всі листи!  

-Боялась. Відправляли листи, мабуть, чужі люди. Часто приходили конверти з 

іншими іменами та адресами. А от читали листи чи ні – не знаю.  

** 

У в’язниці було все суворо – ніякого вільного часу, ніяких особистих речей. Жінки 

поряд часто змінювались: хтось помирав, когось відпускали на волю. Через півтора роки 

жінки вже займали весь корпус, їх стало куди більше, ніж на початку. Робота була тяжкою, 

поблажок жінкам не давали. Дні чергування в лікарні чи на кухні вважались за вихідний.  

На четвертий рік відсидки я зрозуміла, що помру тут. В один момент мене накрила 

думка, що я не витримаю, впаду без сил і більше ніколи не встану.  



Якось зимою нас направили довбати лід на річку Чусову, а я візьми – да  провались 

під лід. Ватяник набрав води за лічені секунди й потягнув мене на дно. Мене охопив жах, 

холодна вода змусила тіло оніміти.  Та дно виявилось не далеко – глибина була по пояс. 

Витягли, висушили, але з тих пір цистит не відступав від мене, а кожний похід до туалету 

викликав сльози від ріжучого болю.  

Мені не було й сорока, а за час у тюрмі в мене випало два зуби, стріляло коліно, 

порепались п’яти до того, що було боляче ступати, перестали йти місячні. На чергуванні в 

лікарні я бачила скільки ув’язнених лікується від туберкульозу, тифу, важких запалень. 

Ставало страшно.  

Ніби і жити не було заради чого – в мене не було родини, дому, близьких людей, які 

б чекали мене на волі, але дуже не хотілось помирати саме тут. Відчуття того, що я 

неминуче помру в цій в’язниці, що вже ніколи не побачу рідної землі стало переслідувати 

мене.  

На п’ятий рік я вмовила посадити мене за швейну машинку, обіцяючи кращий 

костюм товаришу командиру. Швейна робота не входила в перелік відробіток, які могли 

виконувати ув’язнені, все необхідне тюрма закуповувала, але піддавшись на розповіді про 

кращі сукні в усьому районі, дружина командира передала машинку і відрізок тканини.  

Ніколи ще я так не старалась в шитті, але воно того вартувало. Мене посадили шити, 

записуючи в документи, що працюю з усіма. Я шила все підряд – простирадла, рушники, 

штани, майки, штори. Коли замовлень стало куди більше, ніж я могла осилити, мені 

виділили ще одну дівчину і одну машинку. Мене стали поважати серед персоналу, але серед 

арештанток з’явились утиски. Я не працювала разом з ними, цілий день сиділа в теплі, зі 

мною вітався командир – так у зеків не прийнято. Стерті в кров пальці, зігнута дугою спина 

і зір, що почав падати від роботи без нормального світла не могли стати аргументами для 

них.  



Не скажу, що я мала багато подруг, але після того зі мною майже перестали 

спілкуватись. Мене це не дуже засмучувало. В тюрмі все просто - головне щоб не били і не 

забирали їжу, а решту можна перетерпіти.  

А ще в тюрмі було кохання. Та заборонена пристрасть, яку я ховала на волі у своїх 

думках, тут була реальністю для багатьох жінок, особливо тих, хто засуджений на довго. 

Багато хто знав, бачив як удвох ідуть митись чи зачиняються разом в комірчині, але ніхто 

нічого не казав. Знаю, що в чоловічому крилі за таке могли пустити кулю, а тут – відвертали 

очі. В мене ці жінки викликали заздрість і зовсім не через їх розпутне кохання, а через те, 

що при тому розпорядку і тяжкій праці, які ми мали, в них вистачало сили на секс. Я ж 

доповзала до ліжка, падала без сил, не відчуваючи запаху плісняви, колючої ковдри, і 

рахувала дні до виходу на волю.  

Та під кінець терміну стали коїтись дивні речі. Спочатку я знайшла свою ковдру 

роздертою на шматки. Не подавши вигляду, наступного дня тихо зашила все як було. Через 

тиждень на моєму ліжку знайшли ножа. Коли в той самий вечір всі мої компаньйонки 

знайшли свої ковдри так само подертими, я вже сиділа в холодному карцері, слухаючи 

брудну лайку охоронців.  

Один із них, проходячи повз, пожурив мене, лукаво примруживши очі:  

-Що ж ти, Яблучна, так гарно себе вела весь термін, а під кінець озвіріла? Таких як 

ти, схоже, випускати не можна. 

І тут мене як обухом по голові вдарило. Це не помста жорстоких зечок за 

мовчазність, прихильність командира і більш легшу роботу. Вони були б раді, коли я 

нарешті пішла за ворота й не мозолила очі. Це простий план командира з того, як залишити 

мене в безкінечному рабстві.  

Я знала, що під мундиром він носить сорочку, яка пошита мною, розуміла, що часто 

шила не для потреб тюрми, а на продаж. Схоже, він отримував з моєї роботи чималий 

прибуток, який не хотів втрачати. Мене охопив жах. Я стала заручницею свого ж плану.  



Мені так хотілось на волю, на Україну, побачити звичайних людей, подихати теплим 

повітрям, що, напевно, мій організм сам підказав шлях на гору. Того ж вечора мене охопила 

лихоманка, тіло тремтіло, в грудях стискало до того, що не можна було вдихнути. 

Охоронець, лаючи і проклинаючи всі яблука, які він з’їв на цьому світі, відніс мене до 

лікарні на руках, не чекаючи каталки на колесах.  

-На, нехай в тебе подихає, мені жмурики не до душі, – сказав він, скидаючи мене на 

дерев’яну лаву.  

Якби я мала сили сказати щось, я б сказала, що помирати не збираюсь. Я просиділа 

тут занадто довго, я вже занадто близько до волі, щоб залишитись тут хоч на день довше 

терміну.  

Мені діагностували запалення легень – типова хвороба ув’язнених. Декілька днів я 

майже не пам’ятаю, була десь на грані реального і фантастичного. Мені здавалось, що до 

мене приходила Зоя, гладила мене по щоці, поїла мене молоком від Галушки, розчісувала 

волосся.  

Коли я прийшла до тями, першим, що я сказала було:  

-Лікарю, я майже нічого не бачу! Що з моїми очима?  

Ще днів 10 я пролежала в лікарні, де мене декілька разів оглядали, але нічого певного 

сказати не могли.  

-Може реакція на ліки, а може – результат запалення. Не пощастило вам, Яблучна! – 

сказав лікар.  

Я дивилась на нього ясними очима і думала про те, що він навіть не здогадується як 

мені пощастило. Напівсліпа старувата жінка, яка більше не втягне нитки в голку, зовсім не 

потрібна командиру чи тюрмі. 

На свято Покрови, 14 жовтня 1972  року я покинула стіни в’язниці і пообіцяла собі, 

що більше сюди не повернусь ніколи в житті. Перм-36 з усіма своїми жахами залишилась 

за моєю спиною. Старий робітник доправив мене до вокзалу, де я навпомацки сіла у потяг 



і лише через три станції перестала грати свою роль, здивувавши провідника чудесним 

зціленням.  

Дорога до Харкова після 7 років розлуки здалася мені пів годинною подорожжю. Я 

йшла знайомими вулицями, а по щокам непомітно текли сльози. Світ навколо явно 

змінився. Хоча будинки стояли там де раніше, а вивіски висіли над магазинами, люди стали 

іншими.  

В квартирі Остапа, куди я направилась, двері відчинив їхній син і не впізнав мене. 

Мій похресник, якого я залюбки бавила, вже не пам’ятав ту тьотю Ліду, яка приходила у 

гості. Остап із дружиною кинулись мене обіймати, стягли  зачухане пальто, всадили за стіл, 

але за столом запанувала мовчанка. Час розділив наші долі, говорити було ні про що. 

Людина, яка відбула термін за антирадянську пропаганду могла накликати біду на цілу 

родину.  

Вони соромились мене розпитувати про моє перебування у тюрмі, розуміючи, що це 

болюча тема, а я, запитавши про декількох давніх знайомих і отримавши відповіді типу 

«посадили», «помер», «спився», «втік закордон», перестала намагатися відновити ниточки 

з минулим. Отак і сиділи ми, обговорюючи погоду, ціни в магазинах, новий сервіз, оцінки 

похресника.  

Забравши свої речі, які весь час чекали мене у клунку на балконі, я подякувала за все 

та пішла. Остап, який колись дивився на мене із захопленням чи, бодай, повагою, 

проводжав мене поглядом повним жалості та співчуття. Я відчула себе бродячою собакою, 

яку всі шкодують, але ніхто не наважується забрати її до себе додому і поспішила втекти 

від цього відчуття.  

На останні гроші я приїхала в Каштанівку – іншого житла у мене не залишилось, але 

хата зустріла мене вибитими шибками, протікшим дахом, напів розваленою стіною. 

Зізнаюсь, що відразу  намагалася знайти сліди Зоїного життя – забуту шпильку, загублений 



олівець, але було пусто і брудно. Дев’ятнадцять років тому вона остання закрила ці двері і 

нарекла хату на запустіння.  

Першу ніч я ночувала в літній кухні. Вона, на диво, збереглась краще, ніж хата. 

Засинаючи в залишках прілого сіна я думала про те, що навіть якщо знову захворію, то вже 

помру не в тюрмі і це добре. Хоч і в холодному сіні, але на свободі й на рідному дворі.  

Наступного дня село зашаруділо свіжими плітками.  

-Чули, що Лідка Яблучна повернулась? Харитини менша дочка, царство їй небесне, 

– казала продавчиня магазину поштарці, яка забігла вранці за хлібом.  

-Не тільки чула, а ще й бачила, – відповідала поштарка. - Сидить край розбитої хати. 

Кажуть, що вона в тюрмі відсиділа, оце й приїхала.  

-Та ви що? – дивувалась продавчиня.  - Ось нехай зайде жінка голови, я в неї 

розпитаю, вона має знати.  

-Точно сиділа, чого б їй іще повертатись в село. І виглядає як зечка, кажу вам. Не 

здивуюсь, якщо полізе в петлю в тій самій хаті.  

Але в той час в мені ще жевріло тепло від того вогню, який охопив мене при виході 

на волю. Мені хотілось жити, нехай серед людей, які не стануть зі мною вітатися, нехай в 

розбитій хаті, але на волі.   

Я пішла до жінки, яка колись вже рятувала моє життя з надією, що вона не побоїться 

зробити це ще раз. Не знала чи жива вона, але варіантів було не багато. Марія Василівна, 

колишня вчителька біології та хімії, прийняла мене зі сльозами на очах. Їй було за 80, діти 

роз’їхались в інші села та міста і третій рік підряд наполягали на тому, щоб вона збула 

корову та переїхала до когось із них.  

Я відразу попередила, що в мене зовсім немає грошей, але я готова робити будь-яку 

роботу і не сидітиму, склавши руки. Вона ж запевнила, що грошей і не взяла б, а молока та 

яєць вистачить на двох.  



Досі я згадую з теплотою Марію Василівну і ті часи, що прожила поряд з нею. Вона 

стала моїм стареньким янголом, який оберігав від усіх незгод.  Виділила мені цілу кімнату, 

пекла найсмачніші пиріжки на світі, розпитувала про те, як пройшов мій день.  

Важко було тільки з її рідними, які злетілись захищати свою стареньку, мов яструби. 

Я розуміла, що клеймо зечки на все життя, але ж як боляче було слухати, що я монстр, який 

хоче вбити жінку й розграбувати хату. Я хотіла відразу піти, але Марія Василівна взяла 

мене під своє крило. Згодом, її дочки ще дякували мені за те, що я доглядала їх матір, коли 

вона злягла, але мені досі здається, що я зробила занадто мало для цієї чудової жінки. 

Люди в селі, хоч і цурались на початку, але швидко звикли до мене. В той час село 

жило за рахунок великої ферми та земель, що оброблялись. Сіяли в основному пшеницю, 

яку обробляли комбайнами, а на фермі ростили свиней, корів, коней, овечок.  

Із роботи мені запропонували доглядати молодняк корів, а я ж з дитинства їх люблю, 

колись дояркою ще хотіла бути. На фермі мені подобалось. Ранком телята вже тягнули 

голови й виглядали мене, чекали доки наллю їм свіжої водички та покладу сіна.  

Весною почала ходити до своєї хати – рубала кущі та дерева, збирала розбите скло, 

палила згнивші дошки паркану. Робота йшла повільно, часу на власне подвір’я залишалось 

обмаль.  

Життя плило повз мене, як пісок крізь пальці. Я почувалась одночасно добре і 

погано. В мене був дах над головою, Марія Василівна не сказала мені жодного кривого 

слова, я збирала гроші на ощадну книжку, планувала відновити свою хату, на фермі мене 

завжди чекали телята, що лизали мені руки шаршавим язиком. Однак, в голові все частіше 

звучало питання «Заради чого ти живеш?». Звучало воно голосом Лізи і, зазвичай, в самий 

непідходящий момент, коли здавалось, що життя йде на краще.  

Згодом я змогла зізнатись сама собі, що хочу мати дитину. Думки про дітей стали 

переслідувати мене і я думала, як то Зої було жити із цим так довго. Я уявляла немовля, яке 



бавиться на моїх руках, уявляла як збираю до школи сина чи дочку, як дзвінкий голосок 

вигукує: «Мама!». Думки весь час повертались до того. 

Мені виповнилось 44, після тюрми місячні знову йшли регулярно, а отже я ще могла 

мати дітей. Дивилась на своїх колишніх однокласниць та жінок мого віку. Дехто з них вже 

мав онуків, але дехто  ще народжував здорових дітей, чим вселяв в мене надію.  

Час підганяв мене з роздумами – з кожним днем я старіла і діяти потрібно було 

швидко. Розуміла, що далі шансу не буде. Потрібно було вагітніти або зараз або 

розпрощатись із думками про дітей. Я стала обирати чоловіка для моєї справи, як 

племінного бика для корови. Треба сказати, що вибір був не великий: в той час в селі було 

вже не так багато чоловіків, які не були алкоголіками та не мали тяжких захворювань.  

Залишилось два кандидати. Перший - Степан, 50-ти річний агроном, легкої вдачі, 

мав трьох дітей, одружений, але поговорювали про його неодноразові зради, завжди 

зупинявся біля мене аби пожартувати. Другий - Микола, 39-ти річний комбайнер, 

одружений не був, але в сусідньому селі, за словами пліткарок, вдова мала від нього дочку, 

запрошував мене в гості скуштувати меду з пасіки, підвозив до хати.  

Не дивлячись на те, що Степан не був вірний своїй дружині, за словами місцевих 

жителів, та мені здавалось не чесним заманити у ліжко одруженого чоловіка. Його жінка 

працювала на фермі, в конюшні і кожного дня вітатися з нею, думаючи чи не здогадалась 

вона про мою таємницю було б занадто важко. А Микола крутив короткі романи з різними 

жінками, але ніхто не наважувався його за це засуджувати – він був душею компанії, 

говіркий, з гумором.  

Не хочу згадувати про все, але через три тижні я сиділа на дивані в Миколиній хаті 

й тряслася від нервового напруження. Намагаючись підбадьорити себе, я сподівалась, що 

завагітніти вийде з першого разу, що переступити через себе не так вже і страшно.  

Я шкодувала, що так і не змогла опинитися в ліжку з Остапом, якому довіряла. 

Микола ж викликав у мене відразу, він нахабно стягнув з мене блузку й прийнявся 



обмацувати моє тіло. Не допомогла й випита перед цим медовуха. Мене сковував страх 

перед невідомими відчуттями, огортала огида до власного вчинку, я відчувала сором за своє 

постарівше тіло.  

-Ну що ти як дерев’яна? – гаркнув до мене Микола й боляче ущипнув за сосок.  

Я стала гладити його по спині та потилиці, доки він цілував мене в шию, але по моїм 

щокам потекли сльози, які я не змогла втримати. Мені хотілось втекти й не повертатись, 

але я ж так близько була до мети, знаючи, що на другу спробу  просто б не відважилась.  

Врешті мої здавлені ридання і тремтіння обірвали весь романтичний настрій 

Миколи.  

-Та чого ти, дурепо? Чоловіка під спідницею ніколи не мала чи що?  

Ці слова прозвучали як ляпас від якого моє обличчя перекосило, я зіскочила з дивану 

й, натягуючи блузку, вискочила з хати в темну ніч.   

-Стара недотрога! – полетіло мені в слід.  

Вдома я намагалась відтерти губкою сліди його рук зі свого тіла, сидячи в тазу з 

водою і придавлюючи ридання, щоб не розбудити Марію Василівну.  

Ці спогади – не найгірше, що залишилося від тої ночі. Через два дні все село 

обговорювало те, що в мене ніколи не було чоловіка. Микола не полінувався прикрасити 

свою історію деталями про те, як я просила його позбавити мене цноти, але він відмовився 

від сексу зі старою дівою, не дивлячись на всі благання.  

Мені було бридко від однієї думки про нього. Жалкувала, що не обрала одруженого 

Степана, який би стримав язика за зубами. Злилась на кожного, хто проводжав мене 

дурнуватою посмішкою.  

-Лідусю! – якось зупинив мене після того Прохор Іванович, колишній кочегар, який 

спивався на пенсії. -Якщо тобі треба мужчина для утіх, то я завжди готовий. Я ж не Микола, 

гарній жінці не відмовлю… - зареготав Прохор. 



-Не переживайте, Івановичу! Микола просто у ліжку виявися ні на що не здатний, 

тож навигадував казок, аби зберегти чоловічу гідність. А в мене все добре.  

Прохор Іванович почухав потилицю і направився до магазину обговорити нову 

версію подій.  

Так люди і досі гадають було в мене щось з Миколою чи ні, хоча його вже скільки 

років на світі нема.  

** 

-А ще кажуть, що в Радянському Союзі сексу не було! – обурилась Альона. – А там 

обговорювали хто з ким, кому де зраджував, як провів ніч. Жах!  

-В Союзі може й не було, – сказала баба Ліда. - А от в Каштанівці людей жило не 

багато, телевізори були тільки у обраних, тож люди не соромились нічого. «Хліба і 

видовищ» - це не тільки про римлян.  

-Жорстокі люди у селі, що тоді, що зараз. І чому ти тільки не хочеш жити з нами в 

місті?  

-Старому краще по землі ходити, – відповіла Ліда.  

** 

Марія Василівна відмовлялась їхати з власної хати, не дивлячись на те, що ходити 

сама могла тільки тримаючись за стіну. Літнім вечором 1974 року я вивела її під руку на 

лаву й сіла біля неї.  

-Марія Василівна, я хочу поїхати в Дніпропетровськ, – сказала я їй.  

Мені не хотілось полишати її, але жити в Каштанівці я б теж не змогла.  Я не була 

схожа на свою матір, яка тільки й переймалась тим, що кажуть люди, однак плітки навколо 

мого особистого життя ніяк не вщухали і це давило на мене.  Із Ліди Яблучної я 

перетворилась на Лідку «Незайману», над якою обов’язково треба було пожартувати 

кожному зустрічному. Найгіршим же було відчуття того, що в мене так і не буде дітей, усе 

провалилося.  



-На довго? – запитала Марія Василівна, дивлячись на двір.  

-На довго.  

-А що ти там робитимеш?  

-Шитиму. Я гарно шити вмію, хоча голки до рук після тюрми не брала. Але там живе 

моя подруга, ми разом відкриємо швейну артіль. За гарними речами зараз черги по всьому 

Союзу, а ми зробимо одяг більш доступним.  

-Це не через те, що тебе в селі стали обзивати?  

Моє серце стислось, я навіть не здогадувалась, що Марія Василівна знає про це, та 

видно поштарка, яка приносила пенсію не пошкодувала стареньку.  

-Ні, не через це. Люди поговорять і забудуть, як завжди. Життя йде, хочеться щось 

робити і для людей, а не тільки для корів.  

Не могла ж я сказати Марії Василівні, що з горя написала до Зої про те, що жити в 

селі стає нестерпно, а вона взяла і покликала мене до себе. Вона переїхала до 

Дніпропетровська й запропонувала створити ательє, згадавши молоді роки на швейній 

фабриці.  

-Я все життя пропрацювала з людьми. І знаєш що? Краще б я працювала з коровами, 

– відрізала стара.  

Мені не було чого відповісти цій жінці, яка пробачила на своєму віці не мало горя. 

Ми продовжили сидіти в тиші доки Марія Василівна не промовила:  

-Залишишся у мене доки я не помру?  

-Залишусь. Спішити нікуди, - відповіла я.  

Марія Василівна померла через три місяці після тієї розмови. Останнім часом вона 

зовсім заслаба, я чергувала біля ліжка разом з її дочками.  Я відчувала, що знову втратила 

єдину близьку людину. Людину, яка двічі врятувала мені життя, не побоявшись нічого.  

Після похорон до мене підійшла старша дочка:  



-Лідо, я була б рада, якщо ти пожила у нашій хаті до весни. Я знаю, що твоя хата досі 

плачевна, а  ми плануємо тільки на літо сюди переходити. А так би топила зиму хату, 

доглянула…  

-Дякую за пропозицію, дякую за все, але мене чекають у місті, я завтра поїду.  

Після смерті Марії Василівни полишити Каштанівку хотілось ще сильніше.  

-Ну тоді, звичайно… - трохи розгубилась вона. Дочка померлої простягнула мені 

пакунок. -Ось, це мама просила тобі передати, як її не стане. Показала мені ще, коли могла 

ходити.  

Я знову подякувала і пішла шукати пустий закуток, щоб роздивитись дарунок, який 

був важким та об’ємним.  У старі газети було замотано безліч відрізків тканин – теплих 

шерстяних, легких бавовняних, цупких полотняних, а зверху лежала записка виведена 

красивим учительським почерком «На початок нового діла».  

 Ось така вона була, Марія Василівна – добра жінка з характером. Вона справді була 

моїм янголом, таких людей більше мені не доводилось зустрічати.  

 Я поїхала наступного дня, як і планувала, провідавши на дорогу могилу матері. Весь 

шлях мене переповнювало хвилювання. Я знову перегортала нову сторінку життя, починала 

з початку, але тепер я вже не була такою молодою і наївною. Мене лякали можливі 

перешкоди, я боялась чергових розчарувань, переживала за довгоочікувану зустріч.  

В Дніпропетровську Зоя зустріла мене на вокзалі. За 9 років, що ми не бачились, вона 

набрала ще кілограмів з 10, відростила волосся, яке високо підколювала і отримала 

павутинку зморшок на обличчі. І все одно вона була прекрасна. Від неї віяло комфортом та 

затишком, хотілося посадити її в крісло-гойдалку, покласти свою голову їй на коліна і 

слухати, як вона шепоче, що все буде добре.  

Ми поїхали на квартиру, яку вона орендувала для мене. Мені було, звичайно, 

ніяково. В мене було мало грошей, я ходила в пальто, якому мало виповнитись 14 років і 

якщо в селі мене це мало бентежило, то в місті, йдучи поряд з охайною і елегантною жінкою 



мені було не зручно. Однак, відчуття того, що поряд зі мною іде Зоя, моя давно знайома 

Зоя, перекривало все.  

-Я вже домовилась, балкон переобладнаємо на вхід з фасаду, – говорила Зоя, 

показуючи кімнату, яка була завалена коробками з нитками, голками, тканинами. – Там 

кухня, а там кімната для тебе. Маленька, звичайно, але більша, ніж та, де ти жила, коли 

викладала в училищі.  

Життя у Вінниці здавалось мені безмежно далеким, забутим спогадом, але Зоя все 

ще пам’ятала мою кімнатку в гуртожитку. Нова кімната, справді, була більшою. 

Скажу, що на початку було важко. Замовлень мало, я нудилась сидячи сама в 

квартирі, швейна машинка встигала припасти пилом. Дніпропетровськ вже не вражав мене, 

як вражали великі міста 20 років тому. Зоя забігала декілька разів на тиждень, кожного разу 

не довше години.  

-Мій чоловік взагалі проти цього всього, – якось сказала вона. - Але, знаєш, він з 

головою весь в роботі, йому головне, щоб коли повертається з роботи, я була вдома, стіл - 

накритий, а в хаті ідеальна чистота.  

-І як же ти його вмовила на ательє? – запитала я, розуміючи звідки Зоя бере гроші на 

оплату всього.  

-Я і не вмовляла. Ми давно домовились, що я не лізу в його роботу, а він – в мої 

справи. Хоч він сам розказує за вечерею про ракети, паливо і що він там робить, але думаю, 

якби замість мене вдома його зустріла інша жінка моїх розмірів, він помітив би лише через 

тиждень, – сказала Зоя.  

Гроші на моїй ощадній книжці закінчувались, скоро мав наступити час, коли мені не 

було за що купити хліба. Почувала я себе досить кепсько. Сидіти склавши руки, чекаючи 

судної години, було не моїм правилом після виходу з тюрми.  Я почала ходити на ринок з 

пошитим одягом, в таємниці від Зої, котрій хотілось мати ледь не елітний салон.  



На базарі розвішувала блузки, маєчки, спідниці подалі від очей міліції, ціни називала 

такі, щоб ледь перекрити собівартість самої речі і люди розкуповували все менш, ніж за 

годину. Кожному я називала адресу ательє, запрошувала на пошиття чи перешив зі старого 

одягу.  

І нехай Зоя злилась, що контингент нашого ательє прості люди, а не еліта великого 

індустріального міста, але прості люди справно несли гроші, мені постійно була робота, а 

кількість клієнтів невпинно збільшувалась. Я не цуралась перешивати старі залатані сукні 

в нові блузки чи спідниці, розуміючи, що дефіцит відбивався на всьому, не кожен міг 

купити тканину. Єдине чого боялась – міліції, адже справа ще була не законною.  

Перші пів року із Зоєю в нас ніяк не ладились стосунки. Вона була далекою від мене, 

а може й від усього світу. Здавалося, що вона знаходиться в болоті і боїться поворухнутися, 

щоб не почати тонути швидше. Вона намагалась зайняти позицію то подруги, то директора, 

то компаньйонки.  

Врешті все стало на свої місця і до мене повернулась моя Зоя, яка голосно сміялась, 

фліртувала з пересічними чоловіками, гуляла зі мною по набережній, ходила на виставу до 

цирку. Ми знову пили чай, жартували, робили одна одній зачіски і просто були поряд. І я 

знову відчувала себе щасливою.  

За оренду квартири стала платити я особисто, Зоя забирала гроші тільки з тих 

замовлень, які шила вона сама, але шила не часто – інколи забирала тканину до себе додому 

і працювала там. В гості до неї я не ходила, а вона й не кликала. Штамп колишньої 

ув’язненої, навіть у новому пальто, не сходив з мого життя і близька дружба з такою не 

прикрашала дружину радянського інженера.  

Весною 1977 року Зоя прийшла засмучена.  

-Ми переїзжаємо, - випалила вона. -Кудись під Челябінськ, до хімічного заводу.  

Я задала питання, на яке підсвідомо вже знала відповідь:  

-Ти не можеш залишитись?  



-Не можу, – відповіла Зоя.  

Мені хотілось кричати, кинутись до неї, вигукнути: «Чому? Ти все одно не любиш 

свого чоловіка! Навіщо тобі їхати за ним? Залишайся, відкриємо ще одне ательє, будемо 

жити нормально! Не кидай мене знову!»  

Але нічого з цього я не сказала. Програвала в думках її реакцію на кожне моє слово 

і розуміла, що нічого не зміниться.   

Ми поплакали трохи, обійнявшись, і вона пішла збирати речі. А тоді їй повідомили, 

що у в’язниці помер батько і вона поїхала ще швидше, ніж очікувалось, забігши 

попрощатись буквально на хвилину.  

Отак я знову залишилась сама у чужому місті. Але тепер за плечами я мала багаж 

досвіду, вже не була емоційною і радикальною дівчиною. Вже пройшов той період, коли я 

не уявляла свого життя без Зої. Я знала, що зможу жити сама, з черговим рубцем на серці, 

знала що життя знову втратить свій смак, але не закінчиться. Я з головою поринула в роботу 

аби не залишатись на довго зі своїми думками.  

Бізнесу, як зараз, тоді не було. При Хрущові всі форми приватної власності, які ще 

були за Сталіна, перевели у власність держави, націоналізували. Працювати на себе було 

не законно, тільки на державу, але люди тихо промишляли хто чим умів: робили на дому 

зачіски, заготовляли мед, лагодили холодильники, давали уроки музики. Однак як тільки їх 

прибуток ставав більш менш значним – відразу приходили з міліції. За економічні злочини 

могли відправити в тюрму, а мені туди зовсім не хотілось.  

Якщо на початку ательє трималось за рахунок Зоїних знайомств і голосних 

партійних прізвищ, до яких вони ходили по неділям на обід, то тепер самотужки я відразу 

почала шукати шлях як узаконити справу. Зрештою, мені вдалося примкнути до швейної 

фабрики і оформити кооператив. Я отримала так звані «держ замовлення» - норми, які мала 

відшивати у формі одягу, отримала і «ресурси» - найпростішу бавовняну тканину, яка 

годилась тільки на постільну білизну.  



Щоб шити далі на замовлення клієнтів, окрім податків, я платила в кишеню міліції, 

безкоштовно шила одяг для дочок і дружин чиновників. Хоча над дверима з’явилась вивіска 

«Ательє», приходили в основному від знайомих. Щоб платити за оренду, не відмовлялась 

ні від кого, шила ночами, а коли клієнтів стало більшати – взяла помічницю.  

Через рік ми відкрили ще один закуток при швейній фабриці. Звичайно, частина 

прибутку йшла керівнику фабрики, інша – на оплату праці двох жіночок, що працювали і 

заробітку з того місця я майже не мала, але з їх допомогою ні одному клієнту не було 

відмовлено через велику кількість замовлень.  

Мені подобалось те, що я робила. Я відчувала себе важливим гвинтиком системи, 

яку сама ж запустила. До мене звертались за порадами і запитували моєї думки, перш ніж 

щось зробити.  

Працівниць я обирала виходячи тільки з умінь, ніколи не дивилась на приналежність 

до партії, національність, родину. Кожну навчала особисто, підправляла там, де в них щось 

не виходило, виписувала для них журнали рукоділля з Ленінграду, де друкували викройки 

та модні новинки.  

Мене стали називати по-західному модельєром і кликали на виставки у Київ, але я 

не старалась стрибнути вище своєї голови.  

Довго я оббивала пороги аби отримати власне житло. Весь той час я так і жила в 

ательє, серед коробок з тканинами, зламаних швейних машин, недороблених замовлень. 

Квартира власне належала житловому кооперативу, який не збирався продавати 

приміщення.  

Квартиру тоді купити було не так легко, хоча коштували вони як машина, до того ж 

можна було оформити розстрочку. Держава будувала будинки і роздавала квартири на 

право і на ліво, але для цього потрібно було стати в чергу, бути закріпленим за 

підприємством або мати певні пільги. Можна було купити і в житловому кооперативі без 

великої черги, але на все були норми – на одну людину від 6 до 8 квадратних метрів. Для 



когось то було за щастя, а я ж не мала ні чоловіка, ні дітей, тож отримати житло мені так і 

не вдалось, не дивлячись на всі мої старання. 

Всі гроші я відкладала на ощадну книжку з думками про те, що коли стану занадто 

стара для міста, то повернуся в Каштанівку, відбудую батьківський будинок і доживатиму 

там. Зоя буде навідуватись до мене в гості. Вони якраз у 1980 знову переїхали в УССР, 

кудись під Чернігів і, як вона писала, схоже на довго. Їй Каштанівка подобалась, як 

подобаються африканські країни колонізаторам – усе нове, дике, неприборкане, природнє.  

Зою я згадувала завжди з теплою посмішкою на обличчі. Давні образи стерлись із 

пам’яті, залишились прив’язаність та турбота. Гострої потреби в ній, як 35 років тому, я не 

відчувала. Мені було достатньо знати, що в неї все добре. 

Я крутилась у вихорі одягу, модних тканин та фасонів. Я закохувалась у кожну 

клієнтку хоча б на 15 хвилин і тоді із задоволенням творила для неї маленький шедевр, 

уявляючи як гарно вона буде в ньому виглядати. Мені хотілось зробити щасливішими 

якомога більше жінок, я раділа як дитина, коли зустрічала на вулиці жінку одягнуту в річ з 

нашого ательє.  

Навчившись майстерно приховувати свою непривабливу зовнішність за гарним 

одягом, я вчила цьому інших жінок, яких природа не порадувала ідеальною фігурою чи 

ляльковим обличчям.  

Ми відкрили ще маленькі центри з пошиву в Павлограді, Новомосковську, 

Дніпродзержинську при швейних фабриках.  

Йшов час, помирали одні секретарі, приходили інші. Спочатку Брєжнєв, тоді 

Андропов, за ним Черненко, врешті прийшов Горбачов. Я не слідкувала за цим, життя 

людей не змінювалось від зміни прізвищ партійних керівників. Черги до магазинів не 

ставали коротшими, а звичайні речі – доступнішими.  

Мене все ще цікавило майбутнє України, я продовжувала любити її всім серцем, але 

вже не так як 20 років тому. Тоді мені хотілося поділитися своєю любов’ю з усіма, хто був 



довкола, розповісти кожному про долю моєї Батьківщини. Тепер же про це я б не заговорила 

у голос, навіть, з кимось близьким. Мабуть, в тюрмі в мені щось зламалось, я відчувала себе 

зрадженою, як праведник, який молився Богу за життя дружини, а вона все одно померла.  

Із в’язниці я вийшла в інший світ, де Ленін був важливіший за рідного батька, де 

вступу до піонерів чекали більше, ніж дня народження, де комсомольський квиток був 

важливішим за паспорт. Всі працювали на благо держави, хоча переймались усі тільки  

власним благополуччям, як і завжди.  

** 

-Як дивно чути від старої людини таке про Радянський Союз! – сказала Альона до 

баби Ліди. 

-Люди хочуть повернутись не в Радянський Союз, а в час, коли вони були молодими 

і важливими. Радянський Союз мав і чимало плюсів, не можна того відкидати. 

-А ти хіба не хотіла повернутись у час молодості?  

- Чому ж? Я б напевно повернулась у післявоєнний час, коли жила разом із Зоєю в 

гуртожитку училища. Жити було важко, але ми того не помічали.  

-Хіба можна отак любити все життя людину, яка навіть не здогадується про це? – 

запитала Альона, дивлячись прямо на Ліду.  

-Мені було все рівно знає вона про мої почуття чи ні. Я просто любила.  

** 

Я була мрійницею, жила життям, яке вигадувала собі перед сном. Уявляла як би 

склалась наша доля, якби в світі були інші правила, якби ми жили в іншій країні, якби Зоя 

не виходила заміж… Загалом було близько сотні таких «якби», але в кожному випадку в 

мріях події складались таким чином, що ми були разом. Разом саме як закохані, а не просто 

подруги. Я уявляла як ми разом гуляємо, тримаючись за руки, як засинаємо обійнявшись у 

ліжку, як цілуємось після довгої розлуки, як виховуємо разом донечку.  



На ранок мені було соромно за ці думки, я злилась сама на себе за те, що не можу 

викинути це з голови і щоразу повертаюсь до таких фантазій.  

Ми листувались із Зоєю, але не часто. Обмінювались фотографіями, новинами, 

ідеями. По святам дзвонили одна до одної аби привітати і поговорити хвилину. Я була ладна 

писати і дзвонити їй щодня, але розуміла, що втручатись у затишок родини не гарно. Раділа 

тим випадкам, коли я хворіла, бо тоді Зоя дзвонила частіше і справлялась за моє здоров’я. 

В кожної із нас було своє життя, сповнене турбот, друзів, знайомих, але кожна з теплотою 

вимовляла ім’я іншої і готова була прийти на допомогу. І коли допомога знадобилась – я 

ладна була зробити все можливе.  

Зоя подзвонила мені ранком 27 квітня 1986 року знервована і розгублена.  

-Слухай, тут велика пожежа на електростанції поряд з нами. Не чула про неї?  

-Ні, нічого не казали такого. А давно горить?  

-Та, ні. Кажуть, що населення будуть евакуйовувати…  

-Ну то приїздіть сюди, я завжди буду рада.  

-Та я не про це, – відказала Зоя. - Евакуація кажуть дні на три, доки не загасять все. 

Якщо треба більше перечекати, то у Толі родичі  не далеко живуть… Але я саме через нього 

і хвилююсь. Його після початку пожежі зразу й викликали, прямо вночі. Його досі немає, а 

тут ця евакуація… Навіть не знаю, що робити.  

Я добре собі уявила невиспану розтріпану Зою, що тримала слухавку у пухлих 

ручках і шукала за відсутності чоловіка хоч якоїсь підтримки.  

-Ну якщо евакуація на три дні, то нема чого й переживати. Якщо евакуюють вас у 

різні місця, то потім вдома зустрінетесь, - заспокоїла я. - Поклади тільки хліб у морозильну 

камеру, щоб за цей час не поцвів, завжди так роблю. 

-Ти права, що це я… Просто в місті пахне панікою, всі кудись спішать, машини 

пожежні їздять туди сюди. От і мені хвилювання передалось.  



Тоді ще я нічого не знала про Чорнобиль, про аварію, що сталась. Все, що мені було 

відомо на той момент – Зоя з чоловіком живе у місті Прип’ять, їй там подобається через 

мальовничу природу, чоловік працює на електростанції поряд.  

Коли в травні стали говорити про катастрофу, зразу тихенько, ніби між ділом, а тоді 

все голосніше, стало зрозуміло, що там відбулось щось дійсно страшне. Я не знаходила собі 

місця від хвилювання, дзвонила в пункти евакуації, сподівалась, що вона відсиджується у 

родичів чоловіка, як і казала.  

Врешті вона подзвонила мені в кінці травня. 

-Ми у Москві, Толю забрали в лікарню, зі мною все добре, але він, схоже, помирає… 

- сказала Зоя в слухавку.  

-Що відбулось?  

-Я нічого не розумію, Лідо. Ніхто не каже нічого однозначного, не називають 

хворобу, не пускають до нього.  

-Все буде добре, люба, все налагодиться.  

-Але що я робитиму, якщо він помре? – чутно було як Зоя почала плакати. - Я так 

цього боюсь, Лідо. Всі наші речі, все залишилось в Прип’яті, а туди не пускають. Куди мені 

йти?  

-Приїдеш до мене, не переймайся цим і не хвилюйся зайвий раз.  

Ми поговорили ще хвилин з п’ять і домовились, що вона дзвонитиме щотижня або 

й частіше, якщо щось трапиться. Зоя у свої 56 років знову почувала себе загубленою 

дитиною, яка шукала в натовпі фігуру, схожу на материнську.  

Вона виросла серед братів під крилом авторитарного батька, її навчили бути доброю, 

чуйною та уважною, але не навчили як діяти у важких ситуаціях. Мені було по-

справжньому шкода її, вона мала велике серце, але не розуміла як ним користуватись.  



Зоя стала телефонувати мені, щоб сказати, що чоловіку стало краще або гірше, щоб 

розповісти про його лікування, згадати про погоду в Москві і запитати мене над чим зараз 

працюю. В кінці літа вона подзвонила мені пізно увечері.  

-Толі не стало, – промовила вона спокійним голосом.  

-Хочеш я приїду до тебе? – відразу запитала я. 

-Не треба, я сама до тебе приїду. Все владнаю і приїду.  

Я зустріла її на вокзалі Дніпропетровська в тому самому місці, де колись зустрічала 

мене вона. Мені хотілося обійняти її, заховавши від усього світу, цілувати кожну 

зморщечку на її лиці і торкатися золотистого волосся. Зоя вийшла зовсім замучена, з 

опущеними плечами, змарніла. Перше, що мені кинулось в очі – широка напухла шия на 

фоні схудлої фігури і обличчя.  

Через тиждень я потягнула силоміць її до лікарні лікувати запущений зоб, але там 

сказали однозначно: «Пухлина щитоподібної залози». Для підтвердження провели 

ультразвукову діагностику, після чого лікар відправив на біопсію. Зоя здала сотню аналізів, 

вислухала з десяток заспокійливих фраз про те, що це лише формальність, що більшість 

пухлин не страшні. 

Аналіз біопсії я йшла забирати сама, залишивши Зою в ательє. Мабуть відчувала, що 

результат буде не втішним. Знала, що Зоя не витримає слова «рак» від лікаря.  

-Пухлина злоякісна. Приходьте на МРТ, подивимось яка частина вражена і зробимо 

операцію, – сказав мені лікар, передаючи папірці з результатами.  

Повертаючись додому я уявляла як Зоя ридатиме, як звинувачуватиме увесь світ у 

своїй біді, як проклинатиме хімічні заводи, військові містечка і Чорнобиль, кидатиме речі 

та махатиме руками, але вона відреагувала зовсім не так.  

-Значить я скоро помру, – відповіла вона спокійно і відчужено.  



Таким самим тоном вона повідомляла мені про смерть чоловіка. Але ж він хворів, 

довго страждав, вона розуміла, що він помирає, знала, що це трапиться, була готова до його 

смерті, а ту мова йде про її життя! Невже вона так швидко змирилась з хворобою?  

Спочатку мене охопив гнів, а тоді накрила хвиля жалю і тривоги.  Я розплакалась і 

кинулась до Зої.  

-Не правда, - казала я. -Зробимо операцію і будеш жити. Звичайно, доведеться пити 

гормони, але ти будеш жити.  

Томографія показала, що лімфовузли з обох боків вражені, треба видаляти всю 

щитоподібну залозу і молитись аби метастази не пішли далі. Доки я бігала по аптеках, 

домовлялась з лікарями, дізнавалась всі деталі і прогнози, Зоя просто чекала свого часу в 

палаті. Мене страшенно дратувало, що вона не налаштована на позитивний результат, не 

хоче боротися.  

Після операції Зоя залишалася такою ж спокійною і врівноваженою, хоча була з 

перемотаною шиєю і майже без голосу. Лікар рекомендував стандартний набір: 

збалансоване харчування, свіже повітря, помірне фізичне навантаження, відсутність 

нервового напруження. Звичайно, до цього всього додавались щоденна жменя пігулок і 

регулярне обстеження.  

Цей час запам’ятався мені як період відчаю. Я крутилась мов білка в колесі щоб 

зробити все можливе для Зої. Спала на кухні, поклавши її в своє ліжко в кімнаті ательє, 

злилась на чотирьох говірких дівчат, що стукотіли швейними машинками з ранку до ночі, 

дратувалась через клієнтів, які хотіли щоб саме я шила для них.  

А ще мене просто виводила з себе Зоя своєю апатичністю і байдужістю. Їй було все 

одно, що сьогодні на сніданок, яка за вікном погода, що відбувається з її життям і як себе 

почуваю при цьому я. Я не чекала від неї радості й позитиву, але краще б вона ридала днями, 

ніж ця без емоційна пустота.  



Вона дивилась телевізор, не перемикаючи канал – їй було все одно що там 

показують, повторити останню фразу їй би не вдалось. Від прогулянок чи хатніх справ вона 

відмовлялась, пропозиції поїхати в санаторій зустрічались з кам’яним обличчям і 

залишались без відповіді.  

Можливо, моя роздратованість була пов’язана із клімаксом, що настиг мене 

остаточно. Раптово виявилось, що я стала старою. Вранці, особливо в дощову погоду, в 

мене боліли коліна, після їжі страждала на печію, зуби стали зовсім нікудишні, обличчя 

обсипали зморшки, а волосся почало сивіти. Стало здаватись, що життя вже пройшло, все 

найкраще залишилось в минулому.  

У березні, 1987 року я повернулась в ательє після закупівлі нових тканин і зрозуміла, 

що більше так тривати не може.  

-Збирайся, через тиждень поїдемо жити в Каштанівку, – сказала я Зої.  

По правді, їй було нічого збирати, але той час був необхідний для мене аби владнати 

всі справи. До того часу я мала праву руку – Лєночку, яка працювала зі мною з 1980-го. Ми 

проїхали по всім фабрикам та ательє, де я офіційно оголошувала про те, що Лєна відтепер 

займає мою посаду, а я йду на пенсію.  

Розлучатись із справою було важко. Всю енергію і злість через відсутність дитини, 

яку я так колись хотіла, я вклала в роботу. Голку з ниткою я полюбила так само, як люди 

люблять своїх онуків. Я знала характер кожної швейної машинки, була знайома із кожним, 

хто був пов’язаний із виробництвом нашого одягу. Здавалось, що все розвалиться як тільки 

я від’їду від Дніпропетровська, та іншого виходу я не бачила.  

Знявши майже всі гроші з ощадної книжки, на свій страх і ризик, частину я поміняла 

на долари через знайомих клієнтів. За іноземну валюту тоді ще можна було загриміти до 

в’язниці, але я боялась їхати з великою сумою рублів в дальню дорогу. Та й у Каштанівці 

дві старі жінки з пакунком рублів мали привабливий вигляд, а долари нікого не цікавили, 

окрім міліції.  



Перед від’їздом я відвідала перукарю і пофарбувала волосся, приховуючи сивизну. 

Хотілось побути молодою ще хоч трошки. 

 Свій 57 день народження я зустріла в поїзді разом із Зоєю. Шрам на її шиї був ще 

багрового кольору і вона ховала його за шарфом. Хоч вона і схудла, але все ще залишалася 

округлою і м’якою..  Я дивилась на золотоволосу Зою, яка солодко спала під гуркіт коліс, 

підклавши пухлі долоньки під щоку і думала про те, що вчинила правильно, залишивши 

все.  

В Каштанівку, зрозуміло, я дзвонила завчасно, домовляючись про будинок, дрова та 

інші дрібниці. Тепер я поверталась в село з грошима, а це змінювало ситуацію. І хоча за 

гроші було нічого купити в сільському магазині, але люди невпинно збирали їх до купи, 

ховали під матрац, клали на книжку, накопичували тисячі в надії роздобути дефіцитні речі, 

або сподіваючись на машину.  

На ранок, доки Зоя ще спала у ліжку,  пішла подивитись на свою хату. Про те, що 

там була хата нагадували тільки шматки шиферу, що залишились від даху та фундамент. 

Добропорядні сусіди скидали у двір сміття, а ще, схоже, поділили між собою мій город і 

обробляли його. Подвір’я знову заросло кущами та кропивою.  

Я дивилась на свою зруйновану хату і думала про те, що вона нагадує моє життя. 

Колись тут кипіло життя, бігали маленькі діти, обідала щаслива родина,  а тепер тільки вітер 

гуляє в кропиві, яка поросла на пагорбі, що колись був погребом. Я довго стояла там, довго 

думала і вирішила, що ця земля має отримати ще один шанс.  

Того ж дня, в сільській раді, я домовилась про техніку та працівників.  

-А ми вже думали на баланс ваш маєток переводити, Лідіє Василівно, - сказав мені 

секретар. - А то що ж воно? Стільки років без хазяїна стоїть.  

Подивившись на нього з неприязню, я пішла до головного сільського бюро – 

магазину, аби завести нові потрібні знайомства.  



Роботи просувались повільно через травневі зливи, які перетворювали двір на 

болото. Тим не менш, кущі були вирубані, дерева викорчувані, сміття прибрано, фундамент 

викопано. У травні на мене дивилась абсолютно гола рівна ділянка. Новий будинок почали 

зводити з нуля, з білої  цегли. 

Зоя будівництвом не цікавилась, але переїзд у село пішов їй на користь. Вона стала 

менше часу проводити в роздумах і спостеріганням за стелею. Здавалося, що вона, як 

дитина, буває заграється і забуде про свої проблеми, а потім знову згадає і засумує.  

В перший же день приїзду я сказала їй:  

-В селі, пані, мені ніколи буде за всім слідкувати, так що будьте ласкаві, ставайте до 

роботи.  

У відповідь на це вона посміхнулась і вперше за весь час приготувала вечерю. Коли 

погода радувала весняним сонечком, ми прогулювались до ферми, де я перекидалась парою 

фраз зі старими знайомими, а Зоя чухала за вухами у молочних телят і давала їм облизати 

свою руку.  

Ферма, мені здавалось, занепадала. Деякі хліви потребували ремонту, конюшню за 

цей час закрили, овечок перевели в інший колгосп. В селі все ще було чимало людей, але 

на фермі працювали в основному люди передпенсійного віку, молодь старалась поїхати в 

районний центр чи виїхати до Вінниці.  

Каркас будинку вигнали швидко, у вікнах з’явились склопакети, а дах вкрили новою 

черепицею, якої ще не бачили в селі. А от з усім іншим діло йшло довше. В хаті не було 

дверей, ще треба було обробити стіни, поклеїти шпалери, підбити стелю, але ми переїхали 

туди відразу, як це стало можливим.  

Гроші швидко текли на будівництво, ми намагались економити. Хоча вагон цегли 

купити було легше, ніж ковбаси. Після великого міста, де хоч в чергах, але таки можна було 

щось купити, сільський магазин міг похвастатись відсутністю черг із розлюченого натовпу, 

проте тільки через те, що купувати було майже нічого.  



Село жило за рахунок того, що вирощували самі. Ми не стали виключенням і ще на 

весні, коли будинок тільки закладався, скопали город, відвоювавши його у сусідів назад.  

Скажу, що було нам в той час дуже важко. Люди роками наживають майно, я ж за 

все життя не мала нічого ціннішого за швейну машинку, а Зоя весь крам залишила в 

покинутій Прип’яті. Кожну лопату, корзину, тарілку, подушку доводилось купувати, 

просити, вимінювати у односельчан. Першу зиму частину наших запасів переточили миші. 

В колодязі якимось чином втопилась курка, довелось його чистити. Якось весною до нас 

вдерся п’яний Микола, який кричав, що я відьма, адже після мене з жінками в нього чомусь 

не складалося.  

Та були і приємні моменти. Вечорами ходили дивитись телевізор до молодшої дочки 

Марії Василівни або до Галі, з якою я працювала на фермі. По святах пекли у печі ватрушки, 

заготовляли на зиму консервацію, засаджували сад. Згодом звикаєш до всього і вже не 

помічаєш того, що бачиш кожен день.  

Мабуть саме через це я пропустила момент, коли Зої стало гірше. Я бачила її щодня, 

вона виконувала одні й ті самі ритуали: розчісувала волосся, мила посуд, бавила кота, який 

прибився до нашої хати, розтоплювала грубу. І я не помічала, як вона все менше їла, 

сильніше худла, швидше втомлювалась.  

Пізньої осені я захворіла на грип після поїздки в молдовське місто Бельци, куди з 

нашого села їздили за товаром, а я – за пігулками для Зої. Через тиждень, коли мені вже 

стало краще, захворіла і Зоя. Два тижні я відпоювала її чаями, а вона все хапалась за ребра, 

коли заходилась у приступі кашлю. Сільський фельдшер дав однозначний діагноз – 

міжреберна невралгія, запалення нерву на фоні вірусу.  

Ми спали тоді на підлозі, ліжок у нас не було, але стелили біля груби, щоб тепліше. 

Я корила себе за це, грішила на протяги й кімнати без дверей, і в той же тиждень виміняла 

старе металеве ліжко для Зої на дві пляшки горілки, привезені з останньої дороги.  

-Давай поїдемо в лікарню, у Вінницю, – вкотре просила я її.  



-Не хочу, вони скажуть лише, що я помираю, - відповіла вона якось.  

-Так якщо помираєш, тим паче треба їхати!  

-А заради чого мені жити?  

-Могла б заради мене пожити. 

-А ти заради чого живеш? – запитала Зоя, підіймаючи на мене погляд. 

 Я застигла на місці, дивлячись на неї. Це питання звучало не вперше в моєму житті. 

Останній рік я жила заради Зої і вважала, що заслужила на те саме з її боку.  

До кінця дня ми не розмовляли, кожна думаючи про своє. Я вважала, що здаватись 

отак просто егоїстично з її боку. Зоя подолала рак, пройшла тривалий шлях до того, аби 

знову посміхатись і голосно говорити, а тепер через якусь дрібницю отак відмовлятись від 

майбутнього.  

-Послухай, Лідо, це моє життя, – сказала мені Зоя, коли ми вже лягли спати. - Ти не 

можеш вирішувати все за мене.  

-Чому ти не хочеш поїхати до лікарні?  

-Якщо лікувати нежить, то він пройде за 7 днів, а якщо не лікувати – то за тиждень.  

Я проживу стільки, скільки мені відведено і не хвилиною довше. Нехай лікують молодих. 

-Я просто не хочу тебе втрачати, – прошепотіла я, втираючи сльози. 

-Ти ніколи мене не втратиш, я завжди буду поруч з тобою. А взагалі – не ховай мене 

заживо. Я ще маю пожити, Галя обіцяла дати земляного горіха, на весні посаджу, побачимо 

що виросте…  

За декілька днів їй стало краще і я дещо заспокоїлась. Новий рік ми зустріли удвох, 

не рахуючи кота. Довгими вечорами ми говорили, згадували минуле, обговорювали 

майбутнє, уявляли яким буде світ через 100 років, слухали радіо, читали книжки.  

Зоя розповідала про міста, села і республіки в яких їй довелось побувати, про те, як 

полаялась з батьком і вийшла заміж за інженера Анатолія, як колись зводила з розуму 

цнотливих студентів, аби подражнити нудного чоловіка, як довго не могла змиритись з тим, 



що ніколи не стане мамою, як ходила в гості до офіцерських дружин.  Я ж розказувала про 

те, які долі мені довелось описати в газеті, про сім страшних років в’язниці, про те, як важко 

було створювати легальний швейний салон і про жінок, які там працювали. Єдине про що 

я не могла розказати – це те, що в мене так і не було чоловіка за все життя.  

Здавалось, ми навмисно прожили так багато всього аби тепер було про що 

поговорити. Все те, про що ми ніколи не писали в листах, тепер стало доступним. Ми 

говорили про музику, культуру, релігію, політику.  

Вже давно було зрозуміло, що соціалізм не побудувати, планова економіка більше 

не дає результатів. Однак страшно було думати про країну, яка запускала людей у космос, 

а тепер мала пусті полиці магазинів. Змінилось декілька керівників партії, змінилось 

декілька поколінь. Працювати стало якось не модно, тяжка праця висміювалась через те, 

що не оплачувалась належним чином. Люди все ще працювали в колгоспах, але їх праці вже 

було не помітно, все робилось ніби «для галочки».  

У березні мені повідомили, що не стало Остапа і я поїхала на похорон. Не могла не 

поїхати, відчувала себе винною перед ним. Він був хорошою людиною, вірним другом, 

гарним батьком і мені щиро хотілось провести його в останню путь і подякувати за все.  

В труні лежав високий, сивий мужній чоловік, в якого досить рано не витримало 

серце, а біля нього сиділа безутішна вдова, яка розмазувала сльози по зморшкуватим 

щокам. Їхній син, якому колись я стала хресною матір’ю підійшов до мене і тихо смикнув 

за рукав, відводячи в кухню.  

-Даремно ви приїхали, тьоть Лід, – сказав він мені. - Мамі й так важко, а тут ви…  

Я перетворилась на стовп, кліпаючи на хлопця. 

-Ти про що? Вона ж сама мені подзвонила.  

-Подзвонила, бо батько так вимагав, а вона ніколи не могла його ослухатись.  

-Я не розумію про що ти. 

-Він любив вас, от я про що, – сказав син Остапа.  



Я розгубилась, зніяковіла і, не підводячи очей на похресника, пробубніла:  

-Може колись і любив, але мені було 25, це до того, як він зустрів твою маму… 

Я бачила як хлопець стискає кулаки, чула як важко він дихає. Розвернувшись до 

дверей промовив із відчаєм:  

-Ні, він любив вас все життя. Може й не зовсім вас, а ту 25-ти річну дівчину, цього 

вже не знаю. І маму, звичайно, любив, але вас любив все одно сильніше.  

Я залишилась стояти одна на кухні. Тіло, здавалося, налилось свинцем. Я не могла 

поворухнутись, а в голові промотувались картинки того, як радісно зустрічала мене 

Остапова дружина, скільки разів наливала мені чай, як залишала мене з маленьким сином, 

доки бігла по справах, як ділилась зі мною рецептами і, посміхаючись, обнімала на 

прощання. Невже все це було не більше, ніж акторська гра, за якою ховались злість і 

роздратування?  

Повз мене ходили незнайомі люди, а я все стояла у роздумах і намагалась зрозуміти 

чи було це життя зламаним і яка моя роль в цьому. Після довгих роздумів я все ж вирішила, 

якщо Остап хотів аби я приїхала, я зробила все правильно. А якщо його дружина стільки 

часу вдавала, що добре до мене ставиться, то в неї вистачить сил пограти в цю гру ще 

декілька годин. Ну не виганяти ж їй літню жінку з похорону свого чоловіка?  

На кладовищі, після всіх церемоній, коли вдова стала запрошувати гостей пом’янути 

покійного, вона підійшла і до мене.  

-Лідочко, як добре, що ти приїхала. Остап не раз казав щоб ти востаннє його 

побачила, вже коли в лікарні лежав. Він би зрадів, що ти тут, дякую тобі.  

Я дивилась на заплакану жінку, намагаючись відшукати хоч краплю злоби чи 

прихованої ненависті, але так і не змогла. Можливо, вона чогось не знала, про що знав її 

син, може все ж таки була відмінною акторкою, а може – настільки любила свого чоловіка, 

що була готова терпіти все що завгодно аби йому було добре. Цього я так і не дізналась.  



По приїзду з Харкова я застала зовсім безсилу Зою. За декілька днів, що мене не було 

вона сильніше схудла, заслабла. Намагаючись згадати яка вона була рік тому, коли ми 

приїхали в Каштанівку, мене охопив жах. За одягом, в який вона куталась, важко було 

розгледіти, що від її округлого тіла залишились тільки кістки та шкіра, але по обличчю і 

запалим щокам я мала б хоч щось бачити.  

Я твердо вирішила будь якою ціною відвезти її до лікарні і вже приготувалась до 

бою, але Зоя погодилась з першого разу. Наступного тижня ми направились до Вінниці, де 

молодий лікар довго вдивлявся в папери, гортав підручник, перечитував аналізи і висновки 

вузьких спеціалістів, яких ми оббігали за ранок.  

Врешті, не витримавши, я відправила Зою чекати в коридор, а сама приперла його 

до стіни.  

-Що з моєю сестрою?  

Я завжди називала Зою сестрою аби не пояснювати зайвого, навіть в Каштанівці всі 

знали її як мою двоюрідну чи троюрідну сестру.  

-Прогнози не втішні, – сказав лікар, відкашлявшись. - Операція по видаленню 

щитовидної залози була трохи запізня, може якби ще провели хіміотерапію… Загалом інші 

лімфатичні вузли також запалені, метастази пішли у легені, вразили печінку та шлунок. 

Можемо надати тільки паліативну допомогу, оформлюйте її в стаціонар.  

Кожне його слово віддавало молоточком у моїй голові. Я підозрювала, що пішли 

метастази, допускала таку можливість, але коли почула про це в реальності – відмовилась 

вірити. Зібравши себе в кулак, запитала:  

-Як довго вона ще зможе прожити?  

-Важко сказати, на таких стадіях прогнози не дають. Це може бути як декілька 

тижнів, так і декілька місяців.  

-Ми поїдемо додому, вона не буде лягати в стаціонар, – випалила я після хвилини 

роздумів.  



Лікар подивився на мене як на навіжену.  

-Ви не розумієте, напевно… Вражено значну частину органів, в лікарні зможуть 

полегшити її стан. Іншими словами, рак – це дуже боляче, і, якщо чесно, я не розумію як ви 

могли звернутись так пізно. З її показниками вона мала б стогнати від болю ще з пів року 

назад.  

Здалося, що молоточок в голові вдарив по найбільшому дзвону. Ось чому Зоя так 

швидко погодилась поїхати до лікарні. Я прокрутила в голові останні місяці, відшукуючи 

ознаки хвороби і знайшла їх сотні. Якщо лікар правий і Зою пронизує біль, то вона ні разу 

не скаржилась. Горло стиснув спазм. 

-А чим ви допоможете їй у лікарні? – запитала я у лікаря, знову сумніваючись.  

-Ну як чим? Будемо давати пігулки, ставити уколи аби полегшити біль.  

Тепер уже я дивилась на нього як на навіженого.  

-І чому я вдома не можу давати їй пігулки і ставити уколи?  

Я була впевнена, що ніхто з медичного персоналу так не попіклується про Зою, як я. 

Кому потрібна хвора стара одинока жінка? Врешті розлаявшись з лікарем, який без 

аргументів вмовляв погодитись на стаціонар, я направилась до завідуючого, з яким швидко 

знайшла спільну мову.  

-Догляд за таким хворим – річ не проста, але нерідко в рідних стінах вони 

проживають довше і йдуть з життя легше, - сказав завідуючий. - Але майте на увазі, що 

часто люди, божеволіють від страждань, стають нечутливими до знеболювальних і 

вкорочують собі вік аби позбутися цього всього.  

Завідуючий відділенням виписав Зої рецепт на препарати і побажав всього 

найкращого. Швидшого одужання чи міцного здоров’я, як я зрозуміла, таких хворим ніхто 

вже не бажав.  

Вдома на пігулках Зоя ніби ожила. Ми стали знову ходити дивитись телевізор 

вечорами, гуляти до ферми. Зоя посадила земляний горіх, як і хотіла, зробила дві клумби 



біля хати, насіяла туди квітів. Я раділа кожному новому дню, який вона зустрічала з 

посмішкою.  

Ненадовго вона знову зробилась наївною дитиною, що бавиться з кошеням, малює 

на запітнілих вікнах, співає пісень. Вночі вона могла перелягти зі свого ліжка до мене на 

підлогу і довго мріяти в голос, поринати у спогади. Мене знову накривала пелена ніжності 

й тріпотіння по відношенню до неї. Хотілось поставити світ на паузу і жити так довго-довго. 

У квітні ми купили козу. Попередні господарі, молода сім’я, розпродали все і 

переїхали до батьків, під Польщу, аби гуртом легше жилось. Коза була вже не молода, мала 

кличку Кочерга за розлогі роги, повністю чорну шерсть і вередливий характер, а головне – 

давала до двох літрів в день жирного молока, на якому Зоя і трималась. Іншої їжі вона майже 

не їла, хоча готувала для мене кожен день. 

Мені здавалося, що я змирилась з тим, що Зої скоро не стане, але насправді я гнала 

від себе ці думки і намагалася жити сьогоднішнім днем. Однак час невпинно йшов, кожна 

година наближувала невідворотнє.  

В кінці літа Зоя вставала з ліжка не довше, ніж на пів години, ночами стогнала, 

плакала, доки я не бачу, але не скаржилась, не жалілась на життя. Пігулки й уколи вже не 

допомагали так, як раніше. Я відчула все про що попереджав лікар. Коли вона попросила 

вибрати земляний горіх, який саджала на весні, я зрозуміла, що її час близько. Урожай був 

гарним, я полущила і підсмажила арахіс, але Зоя так і не з’їла жодного.  

Не хочу згадувати її страждання. Це було страшно. В тяжкі хвилини я виходила з 

хати аби дати їй можливість не стримувати себе. Впевнена, жодна жива істота в світі не 

заслуговує на такий біль. Спочатку я просила Бога аби він переклав на мене частину її болю, 

щоб вона могла відпочити хоч хвилинку. Пізніше я просила Бога, щоб він забрав Зою до 

себе, позбавив її від цих страждань, бо це було занадто для людини. 

Мене душило почуття безпомічності й злості на долю. На моїх руках помирала 

найдорожча мені людина, а я не могла нічого вдіяти і допомогти.  



Два тижні вона провела на межі двох світів, приходячи до тями лише після уколу. В 

останній вечір я вколола їй дуже велику дозу. Не могла вчинити по-іншому. Розуміла чим 

це закінчиться, але мала це зробити заради неї.  

 Серед ночі я прокинулась і стала вслухатись в дихання поруч, як робила це завжди. 

Зоя помітила, що я не сплю.  

-Поховаєш мене в синій сукні, що ти шила минулого року. Це найкраща з тих, що в 

мене є.  

Спочатку  прийняла її слова за чергове марення, але швидко зрозуміла, що вона у 

повній свідомості.  

-Як скажеш, люба. Тобі покращало? -  я тихенько сіла на край ліжка й торкнулась її 

волосся.  

-Знаєш, як це воно – рак? Ніби кожна твоя кісточка нагрівається до сотень градусів і 

випалює твоє тіло з середини. Ніби кожна клітина крові закипає прямо у венах і артеріях. 

Але зараз мені добре. Так добре, як давно не було.  

Зоя ніколи не говорила про свою хворобу, тож я вслухалась в кожне слово. Вона 

дихала рівно і глибоко, стискаючи мою руку, своєю теплою долонею.  

-Скоро все скінчиться, зовсім скоро, – шепотіла я, заспокоюючи більше себе, ніж її.  

-Пообіцяй мені, Лідо, що станеш ще щасливою в житті.  

В мене по щоках потекли гарячі сльози.  

-Хіба ж  зможу стати щасливою, коли тебе вже не буде поряд?  

Зоя затихла, переводячи подих, а потім сказала:  

-Мене ніколи ніхто не любив так, як ти. Я не змогла повернути тобі навіть половини 

тієї любові, але мрію щоб ти ще встигла побути щасливою. Живи ще довго і знай, що я 

чекатиму на тебе, але тільки за умови, що ти прийдеш до мене щасливою.  

На ранок, тринадцятого вересня 1988 року Зої не стало. Сонце в моєму житті погасло 

назавжди. 



Далі були скромні похорони, приїздили Зоїні брати, приходили якість люди, 

заглядали сусіди – я не пам’ятаю тих днів. Пам’ятаю лише Зою в синій сукні, яка лежала в 

домовині як дитина в завеликому ліжку. Зовсім худенька, з паперовою шкірою, і з виразом 

повного спокою на обличчі.  

Я зачинилась від людей, поринаючи з головою в своє горе. Мені не хотілось ні з ким 

говорити, нікого бачити. Здавалося, ніхто не відчував ніколи такої втрати, ніхто не зможе 

зрозуміти мене. Жаліючи себе, я не розуміла як далі жити. В голові я постійно повторювала 

«Зої більше нема», але відмовлялась вірити у ці слова. 

Зимою було найтяжче, я лягала спати о шостій вечора бо не мала ніяких справ, хотіла 

аби час сплинув швидше. Весною я кинулась в роботу: набрала курей та качок, попросила 

додаткової землі й засадила все самотужки, займалась оздобленням будинку. Кочергу я 

залишила, хоч козяче молоко і не любила – все здавала в молочарню.  

Життя повільно ставало в свою колію, але в моїй душі було повністю пусто. В мене 

не було рідних, не було близьких друзів, не було родини, не було людини, яка б оплакувала 

мене після моєї смерті.  

Я заробляла гроші з продажу городини, яєць, м’яса, ховала їх під скриню, але не 

могла відповісти собі навіщо і для чого це роблю. З кожним днем я відчувала як старію, 

боліли суглоби, зуби, скакав тиск.  

Врешті, непомітно для себе, я перетворилась на стару злу бабцю, яка ненавиділа весь 

світ. Мене дратували сусіди своєю молодістю і силою, дратували молоді пари, що 

проходили повз мій двір, своїми щасливими обличчями, дратували малі діти, які галасували 

й стрибали. Мені хотілось аби всі вони хоч на хвилинку відчули ті страждання, з якими 

жила я. Зимою я, навіть, не пустила до хати жодного щедрувальника чи колядника просто 

аби не бачити веселощів і не чути молодих голосів.   



Я тонула в своїх думках, немов у болоті. Негативізм огортав мене з усіх боків, жодна 

жива істота не могла розчулити мене чи викликати посмішку. Розуміла, що йду на дно і 

рятувати мене нікому. 

Намагаючись подивитись на себе з боку, я зжахнулася від власної злоби  і люті.  Я 

відчувала себе покинутою, забутою, неважливою, зайвою. Вимагаючи уваги до себе, 

зчіплялась у лайку за найменшу несправедливість, злилась, якщо зі мною не вітались, 

встрявала у чужі розмови, вішала на людей ярлики, намагаючись вдарити словом по 

болючому.  

Я ж ніколи такою не була! Як я могла перетворитись на таку особистість? Ніхто не 

винен в тому, що я залишилась одна, ніхто не допоможе мені окрім себе самої, ніхто не 

повинен розділяти моє горе.  

Тоді вперше за багато років я пішла до церкви. Приходила без глибокої віри, просто 

аби поговорити з Богом, як з єдиним другом. Спочатку хотілось перекласти на вищі сили 

всю відповідальність, але потім прийшло відчуття вдячності за щасливі моменти в моєму 

житті. Я згадувала хвилини і дні щастя, які проживала поряд з достойними людьми і 

розуміла, що їх могло б і не бути.  

Через силу я почала всміхатись односельчанам, простягала цукерки сусідським 

дітям, однак всі ставились до цього з підозрою, адже за рік я встигла заробити собі гірку 

славу. Поступово, день за днем, мене покидала злоба і здавалося, що ставало легше дихати.  

Все було так, ніби в середині мене лежало соковите яблуко, що почало гнити після 

смерті Зої. Воно стало повністю чорним і смердючим, але йшов час, гниле яблуко всихало 

і врешті з того зерняти пробився росточок нової яблуні. Маленький росточок, якому 

судилося вирости у велику, розлогу яблуню.  

** 

Баба Ліда перевела теплий погляд на Альону:  

-Ну а далі ти вже знаєш, що сталося і як нам жилося. 



Альона сиділа з тим відчуттям, коли дочитуєш цікаву книжку і ще не можеш 

повірити, що треба повертатись в реальне життя.  

-Я вдячна долі, що привела нас до тебе, – сказала вона, підсідаючи до Ліди.  

-А як я вдячна, ти навіть не уявляєш, – відповіла та, пригортаючи до себе онуку.  

Так просиділи вони кілька хвилин, кожна думаючи про своє, але обидві переповнені 

щирої любові й подяки.  

-Чому ти раніше нічого не розказувала?  

-Боялась, що не зрозумієте, відвернетесь від мене… - сказала баба Ліда, відводячи 

погляд.  

-Хіба ж ми могли? Після всього, що ти зробила для мене, для мами, Антона, для 

кожного, хто став твоєю сім’єю… Ні, тепер ти стала тільки ближчою. 

Баба Ліда гладила Альону по голові, а по щокам у неї текли сльози. Вперше в житті 

вона розказала про своє кохання, зізналася в тому, про що боялась думати. Отак просто 

розказала, а світ після цього не зламався, вона не провалилась крізь землю і хата не пішла 

тріщинками, як це відбувалось в її голові.  

-Час вже спати, люба, давно пора… - промовила вона до Альони.  

Та підхопилась, обвила руками шию баби і швидко вискочила з кімнати, аби Ліда не 

побачила мокрі щоки.  

Однак не встигла Ліда лягти в ліжко, як в кімнату просочилась Аріна. Вона виглядала 

як кошеня, що вчинило шкоду і готове спокутувати провину.  

-Дай вгадаю! – вигукнула баба Ліда, дивлячись на неї. - Ти весь час підслуховувала!  

-Але мама не розказала б мені всього! – тут же почала виправдовуватись Аріна.  

-От мала холєра! – сплеснула Ліда руками. – Ти ж могла застудити собі щось, 

сидівши під дверима!  

-Я в ковдрі сиділа, лежить он там, – Аріна повела на двері рукою. -Ну бабо Лідо, не 

сварись! Мені так цікаво було, це ж ціле життя. Але я прийшла дослухати все до кінця.  



-До якого ще кінця? – запитала стара.  

-Ну як? Ти зупинилась на 1990 році, а зараз 2020. Це ще цілих 30 років!  

-За ці роки тобі мама і баба, напевно, розказували. Ти й так все знаєш.  

-Розказували, але ж вони говорили за себе, а це твоя історія, твоє життя. Вони не 

розкажуть, що ти думала і що відчувала.  

Баба Ліда трохи помовчала, покрутилась на ліжку і продовжила.  

** 

Весною 1990 мені подзвонила Лєночка з Дніпропетровська, яка залишилась 

керувати ательє. Зовсім не давно вона дзвонила привітати мене з ювілеєм, тож цей дзвінок 

був несподіванкою.  

-Лідія Василівна, миленька, нас тут закривають, – заголосила Лєна після привітання. 

Не дивлячись на те, що я давно полишила швейну справу, в грудях все одно 

кольнуло.  

-А за що вас так? Замовлення були?  

-Дуже мало останнім часом. Ті, в кого є гроші, купляють з Європи привезене, а інші 

– здається, перестали одягатись. Дівчата днями сидять без роботи, зарплату платити нічим. 

Декого переводять на швейні працювати, але там також затримують виплати, інших – 

розганяють.  

За секунду в голові в мене прокрутилась історія створення наших куточків моди, в 

які ми вклали стільки праці й часу. 

-Такі часи, Лєно, такі часи. Нічого, все налагодиться ще. Шитимеш вдома, на тебе 

одну клієнтів вистачить, – стала заспокоювати її.  

-Я за себе не переживаю, в мене ж чоловік залізничник, їм платять вчасно. За справу 

прикро, стільки років з цим прожили… За дівчат тривожно, я ж ніби за них відповідала. 

Куди ж їм тепер? В нас в ательє, там де квартира, Катя жила, краща працівниця наша. В неї 



дочка маленька, їм нікуди йти. Зараз до себе заберу, але що ж їм далі робити? Не знаю, що 

коїться із цим світом, боїшся прокидатися вранці.  

-Знаючи тебе, впевнена, що ти зробила все можливе для кожної. Треба тепер жити 

далі. 

Лєна пошмигала носом і продовжила:  

-Я просто вирішила вам сказати, це ж все із вас починалось, а тепер отак все під  

кінець…  

Вона ще говорила і говорила, але в голові в мене пульсувала інша думка. Коли Лєна 

перервала монолог і почала прощатись,  я випалила:  

-Нехай приїздить до мене жити дівчина з дитиною, -  я встигла забути її ім’я за цей 

час. - Чуєш, Лєно? Скажи їй нехай приїздить і живе скільки потрібно буде. Я живу одна, 

маю чимале господарство, харчів і роботи вистачить на двох.  

Колись схожу фразу я чула від Марії Василівни в самі тяжкі часи. 

-Я передам Каті, – відповіла Лєна і ми розпрощались.  

Наступного разу Лєна подзвонила через тиждень, тоді ще раз, а ще через тиждень в 

Каштанівку приїхала Катя з Альоною.  

Скажу чесно, я дуже тривожилась. Не знала чи уживемось ми разом, чи не роблю я 

великої помилки, пускаючи в дім незнайому людину. Раптом я зроблю чи скажу щось не 

так? Раптом вона якась дивна, а може дитина страшно неслухняна? 

Однак вже з першого дня стало зрозуміло, що Катя- це той другий шанс на щастя, 

який подарувала мені доля.  

Вона росла з бабою по лінії батька, матір полишила її малою й поїхала в іншу 

республіку, а батько через 10 років загинув у шахті. Заміж вийшла по коханню, однак не 

щасливо – чоловік став пити, ще до народження доньки, а після – звинувачував, що дівчинка 

не від нього і пив ще сильніше. Врешті, підняв руку і Катя подала на розлучення. Тоді вже 



з’ясувалось, що гроші, які вона вилучила з продажу хати після бабиної смерті, зникли. 

Свекруха стала на бік сина і показала на двері.  

Випадково познайомившись з Лєною, Катя знайшла собі прихисток на пів року і 

наполегливо працювала, відкладаючи кожну копійку, але тепер знову опинилась на вулиці. 

Не скажу, що я була для неї останнім шансом. Напевно, вона подолала б усі труднощі, 

знайшла іншу роботу з гуртожитком чи винайняла кімнату, але вона стала останнім шансом 

для мене.  

Вже через тиждень в селі поповзли чутки, що до мене приїхала дочка, яку я народила 

в тюрмі, приховувала багато років чи ще щось таке. Воно і не дивно. Катя була такою ж 

високою, як я, мала таке ж саме волосся та трохи завеликі вуха. Їй було 24 роки на той час, 

тож підходила по всім параметрам. Ніхто з нас не приховував правди, але людям в селі 

хотілось вірити в таємну змову і моє загадкове минуле.  

В селі взагалі багато говорили. Із розваг для старих людей залишились тільки 

серіали, які крутили по вечорам. Тож найменшу подію роздували до масштабу термінових 

новин. Більшість мене, звичайно, засуджували. Дехто із заздрістю казав, що мабуть у старої 

забагато грошей, інші вдавали турботливих односельчан, що переживають за розум 

старенької. Та я відчувала, що десь з неба на мене дивиться мій старенький янгол, який 

підтримує мій вчинок – Марія Василівна, яка колись дала мені прихисток. 

Катя освоїлась в лічені дні: перезнайомилась з половиною села, вивчила всіх сусідів, 

звикла до нового графіку, навчилась доїти козу, а головне – стала рідною для мене.  

Альона перший час вередувала, хоча назад не просилася. Їй мало виповнитися 5 

років, вона була розумною і слухняною, однак боязливою дівчинкою. Головним ворогом 

всієї весни і половини літа для неї став півень, що обрав її за жертву. Вона боялась сама 

виходити на вулицю, здригалась від кукурікання, вчилась стріляти з рогатки аби покарати 

кривдника. Врешті, як тільки підросли курчата, півня пустили в холодець, аби мала 

отримала спокій.  



Вона лякалась голосних звуків, боялась грози і темряви. Я допускала, що бійки 

п’яного батька не пройшли непоміченими маленькою дівчинкою. Перший час вона боялась 

і мене, соромилась при мені грати ляльками чи танцювати. Я ніколи не змушувала її йти до 

мене, не підганяла, розуміла, що потрібен час.  

А тоді якось Катя пішла в магазин, саме мали привезти цукор, як раптом набігли 

хмари і за хвилину почалась страшна злива. Через п’ять хвилин вдарив перший грім і 

Альона, що малювала в куточку, зі сльозами кинулась до мене на кухню, обхопивши мою 

ногу маленькими рученятами.  

З того дня ми стали друзями. Я балувала її потайки від мами, читала на ніч казки, 

водила на ферму до телят, забирала з садочка, куди її записали на осінь. Вона розказувала 

свої дитячі секрети, дарувала малюнки та присвячувала пісні. 

Коли країну почало лихоманити ще сильніше, я того не відчула. Була зайнята 

господарством, вихованням Альони, обробкою землі, допомогою Каті. Вона виявилась 

дійсно талановитою швачкою і працьовитою жінкою. В той час ми різали качок, курей, 

козенят і возили на продаж, їхали у Київ, а часто і в Москву, ховаючись від міліції та даючи 

на карман. Там купували ковбаси, взуття, білизну – те, що бачили на полицях і везли назад 

у Каштанівку, де односельчани спішили розкупити все. Катя разом із м’ясом завжди возила 

нашитий одяг, шила і в’язала прямо в потягах.  

Озираючись назад, розумію, що час розпаду СРСР пройшов повз мене не помітно. Я 

не встигала задумуватись над тим, що відбувається - потрібно було жити, але то були дійсно 

страшні часи.  

Країна помирала в тяжких конвульсіях, а її труп довго ділили між собою колишні 

республіки. Не можна сказати, що це відбулось раптово, але всі до останнього не вірили, 

що Союз дійсно розпадеться, всі сподівались на якесь чудо.  

Ще з початку 80-тих заговорили про зміни в економіці, про нову політику, стали 

виступати українські опозиціонери. Коли на початку 60-тих ми почали в голос говорити 



про українську культуру та історію, нас почали саджати по тюрмах, тож я не дивувалась, 

коли тих, хто в голос говорив про українську політику відправляли туди ж.  

Однак в той час мовчали всі інші, а тепер інші, не зацікавлені ні в чому, також стали 

говорити про свої проблеми. На полицях з’являлось все менше товарів, черги в магазини 

ставали все довші, побратимство й хабарництво розростались як пліснява. Всі питання 

далеких республік вирішувались тільки через Москву, ніякої автономії давно не 

відчувалось.  

Тим часом на війну в Афганістані відправляли ешелони молодих хлопців, які 

повертались інвалідами, якщо повертались взагалі. Майже ніхто не підтримував такої 

допомоги далекому Афганістану, в той час, коли у власній країні було нічого їсти. 

Після вибуху Чорнобильської АЄС ситуація в Україні захиталась сильніше. 

Партійне керівництво звинувачували в намаганні приховати аварію, в повільній реакції і 

великих жертвах, про які наказували мовчати. Влада поступово втрачала довіру.  

Незадоволеність наростала з кожним кроком, люди стали здогадуватись як живуть в 

інших країнах, які СРСР тривалий час називав відсталими та не розвинутими. З’являлося 

все більше спекулянтів, відкрито працював чорний ринок.  Навіть, якщо в тебе були гроші, 

але не було потрібних знайомих чи впливових зв’язків – в тебе не було нічого.  

А тоді події почали розвиватись дуже стрімко. Хлопців з Афганістану повернули під 

тиском суспільства у 1989 році, Угорщина знесла мур на межі  із сусідньою Австрією і 

оголосила про відкриття кордонів, за цим припинила існування Берлінська стіна, яку зі 

страшними жертвами будували в 1961. 

До нас стали доходити чутки про те, що Латвія оголосила про незалежність весною 

1990, але серйозно про це заговорили тільки в 1991, коли радянська влада почала відкрито 

придушувати повстання.  

На початку того ж таки 91-го провели грошову реформу, яку називали павлівською. 

Ніби щоб зменшити кількість спекулянтів, фальшивомонетників, щоб зменшити дефіцит, 



однак по факту в людей просто забрали гроші. На обмін дали лише три дні, дехто дізнався 

про початок обміну лише на третій день. Не знаю, що відбувалось у центрах республік, але 

у Вінниці творився повний безлад. Люди били двері й вікна в банках, брали штурмом 

центри обміну аби не втратити кревно зароблені.  

Нам тоді ще повезло, Катя якраз поїхала в Москву із м’ясом і яйцями. Там вже все 

гуділо, коли в нас було відносно тихо. Вона подзвонила мені звідти й сказала везти міняти 

купюри по 50 карбованців. Про те, що мінятимуть сотні вона не знала.  

Закутавши Альону в усі шуби, ми поїхали до Вінниці, але там у касах уже стояли 

черги. Перше, що мені спало тоді на думку – накупити на ці гроші будь чого, але в магазинах 

не було нічого окрім баклажанової ікри та ще якогось дріб’язку. Ми бігали від магазину до 

магазину, десь вдавалось купити хоч щось у продавців, які ще не знали про обмін, але 

товару було зовсім мало. У паніці поїхала на вокзал і купила на всі гроші квитків на самий 

дальній потяг, що мав відправлятись за місяць.  

Через декілька тижнів, коли все утряслось, я здала квитки назад, отримавши гроші 

вже іншими купюрами. Так, ми втратили тоді не мало грошей, однак не всі. Коли весною 

підскочили ціни, ми мали можливість купити хоча б хліба. Були люди, які втратили тисячі 

– збирали на машину, ремонт чи дачу. По району прокотилась хвиля самогубств – доведені 

до відчаю люди не знали як жити далі.  

Село виглядало приблизно так, як після війни в 45-му. Чумазі діти, старці в 

обірваних куртках, пусті магазини, точки з самогоном, постійні крадіжки. Справді, стало 

страшно прокидатись уранці.  

А тоді відбувся заколот, Горбачова намагалися посунути від влади, хоча, як мені 

здавалось, влади в нього в той час вже не було. У Москві Єльцин закликав народ виходити 

на вулиці й перекривати дороги танкам, в Києві Кравчук закликав до спокою і витримки.  

Коли проголосили незалежність України, я не повірила. Все думала, що буде як 

колись з УНР, що Верховну Раду розгонять, прийдуть чужі люди, когось розстріляють задля 



страху інших. Все чекала новин, що прийдуть танки, як в Литву, кожного разу вмикала 

телевізор і готувалась до поганих звісток.  

Після оголошення результатів референдуму, що відбувся 1 грудня в 91-му, я 

заплакала. Тільки тоді я повірила в те, що дожила до незалежної України. Я оплакувала усіх 

загиблих і розстріляних, поливала сльозами всі скалічені долі, які стали жертвою репресій 

за свою любов до України. Це були сльози образи за 7 років ув’язнення, які отримала 

особисто я; сльози люті за роки інших людей, відсидівших в тюрмі ні за що; сльози 

ненависті за голод, в якому померли мої брати і мільйони невинних душ.  

Україна народжувалась, як народжуються діти – в муках, в крові, в криках, після 

численних невдалих спроб завагітніти і тривалого часу вагітності із загрозою викидня. На 

світ з’явилось слабке і худеньке дитя, але воно понад усе хотіло жити.  

Дев’яносто відсотків громадян підтвердили незалежність, а це означало, що ніхто 

вже не зможе нав’язати людям свою владу. Після підписання Біловезьких угод про розпуск 

СРСР і створення Співдружності Незалежних Держав, час Радянського Союзу було 

вичерпано. Пройшли роки утисків і репресій, однак до нормального життя було ще дуже 

далеко.  

Колишні республіки захлеснули громадянські заворушення, націоналістичні 

конфлікти, збройні повстання. Всі згадали колишні образи й почали відстоювати новий 

порядок. Думаю, що на Україну тоді не посягнули тільки через те, що в нас була ядерна 

зброя. Багато ядерної зброї. 

В селі було не помітно, але у містах все змінювалось надто швидко. На вулицях 

почали з’являтися банди, рекетири, кримінальні хроніки не встигали за новинами.  Як 

тільки дозволили приватизацію і почали фіксувати угоди купівлі-продажу, з’явились 

перекупи і спекулянти. Площі міст перетворювались у стихійні ринки, торгували товарами 

з Польщі, Австрії, Франції.  



Село ще довго жило за старими законами. Колгоспи перетворили на радгоспи, люди 

так само обробляли город, доїли корів і ростили свиней. Але і сюди поступово приходила 

нова культура: музика, мода, сленг. Разом із цим в село потрапляли нові люди.  

У 94-му Катя надумала виходити знову заміж. Це не стало для мене несподіванкою, 

я не раз чула про Дениса, однак, як і в ситуації з Зоєю, знати – не означає прийняти. Катя 

була красивою жінкою, вправною і трудолюбивою, я розуміла, що  рано чи пізно вона вийде 

заміж, але мені зовсім не хотілось розлучатись із нею, а тим паче з Альоною.   

За чотири роки, що вони прожили в мене, вони стали для мене родиною, якої мені 

так не вистачало. Я боялася знову залишитись самотньою і не потрібною.  

Не дивлячись на тривогу, я все ж таки зуміла розсмакувати щасливий момент того 

року. Коли Катя вперше привезла чоловіка знайомитись, то представила мене як маму. У 

64 роки мене вперше назвали мамою і це щастя перекрило гіркоту усвідомлення, що Катя 

скоро поїде.  

Не скажу, що чоловік мені не сподобався, але прийняти його було важко. Він 

здавався мені варваром, який хоче вкрасти мою принцесу.  

-Чого ти, Лідко, викаблучуєшся? – сказала мені Галя, зустрівши мене по дорозі.  -

Кращого зятя тобі не зшукати, із Вінниці, та ще й адвокат! Мій син з ним знайомий, каже, 

що людина порядна. Житиме як у Христа за пазухою, радіти треба, а ти з кислим обличчям 

ходиш.  

З її словами до мене дійшов здоровий глузд. Головне – аби Катя була щасливою, а 

не те залишусь я одна чи ні. Однак на душі все одно було тривожно. А як він ставитиметься 

до Альони? А що з нею буде, якщо в них з’являться спільні діти?  

Через тиждень я дістала долари, які колись нелегально міняла у Дніпропетровську, 

поїхала у Вінницю і купила квартиру. Мені хотілось бути впевненою, що Катя більше не 

опиниться одна на вулиці з дитиною.  



-Невже ти на стільки не довіряєш цьому чоловіку? Денис нормальний! Я вже не така 

юна і дурна аби знову вийти заміж за відморозка, - сказала Катя, коли дізналась про 

покупку.  

-Не знаю де я буду через 10 років і скільки коштуватимуть квартири, але знаю, що 

через 10 років Альона зможе жити окремо, а в тебе завжди бути місце, куди піти. А буде 

зайвою – здаватимеш в оренду.  

Згодом Катя погодилась з усім, що я їй казала. Часи були не стабільні, розраховувати 

краще було лише на себе, до того ж масла у вогонь підливала Альона, яка була проти 

маминого шлюбу і не хотіла нікуди їхати.  

** 

Аріна сплеснула руками і вигукнула:  

-А мама казала, що їй з першого погляду сподобався дідусь!  

-Взагалі-то, так, - відказала баба Ліда. - Альона просто не хотіла полишати 

Каштанівку. Тут в неї були друзі, вона ходила до школи, знала кожну собаку й корову. 

Розмови про місто й переїзд доводили її до сліз, вона зачинялась в хліві разом з козою і 

відмовлялась виходити. Тож вона бастувала і проти шлюбу.  

-Може це був початок підліткового віку? – запитала Арінка.  

-Я схильна думати, що це була дурість. Така ж сама дурість, як і в моїй голові, коли 

я думала в першу чергу про своє життя, а не про щастя Катрусі.  

-Але ж ти змогла себе перебороти і схаменутися!  

-Але мені було не 9 років, люба.  

** 

Треба віддати належне, Денис, чоловік Каті, ставився до Альони як до цариці, терпів 

усі її викрутаси і довго чекав, доки вона вгамується, не намагаючись приборкати її характер. 

Якось пізніше Альона сказала мені:  



-Бабо, я не знаю як до нього звертатись.  «Дядько Денис» - ніби до чужої людини, 

«Денис Валентинович» - як до старого діда, «Тато» теж не підходить, всі знають, що він 

мені не батько.  

-Катя називає мене мамою, хоча ми познайомились, коли їй було 24 і всі знають, що 

ми не родичі. Якщо відчуваєш, що він став тобі батьком, то так і називай, а якщо ні – клич 

просто по імені.  

Весілля Катя з Денисом не влаштовували – Катя вже була у білій сукні й не хотіла 

цього фарсу, та й часи були не ті. Просто розписались, купили додому торт і все весілля. 

Альону забрали до себе на осінь, як треба було йти до школи. До цього часу робили ремонт 

у кімнаті, аби та виглядала не як холостяцька берлога, а нагадувала дівчачу спальню.  

На 95-тий Новий Рік привезли щасливу звістку – Катя завагітніла. Вперше вона 

виглядала такою щасливою і безтурботною. Я втирала сльози радості, дивлячись на неї.  

Після народження Антончика Альона стала називати Дениса батьком. Він справді 

став справжнім батьком. 

Пологи пройшли важко, Катя потрапила в реанімацію, Антона забрали в ізолятор і 

підключили до вентиляції легень. Я на той час приїхала у Вінницю, полишивши 

господарство на сусідів, і сиділа з Альонкою в квартирі, поки Денис проводив усі дні в 

лікарні.  

Виписали додому їх лише на 15-тий день, Катя була ще виснаженою, але Антон вже 

встиг набрати вагу, хоч і виглядав як солоний огірок. Правда, це було перше новонароджене 

немовля, яке мені доводилось бачити. Як виявилось, вони всі такі зморщені перший час.  

Я повернулась в Каштанівку і ще півтора роки пробула там. Козу збула – вона стала 

зовсім старою, саджала город, завела індиків замість качок, чекала вихідних, коли з Вінниці 

приїздили в гості. Всі канікули Альона жила в мене, на свята я їздила гостити до них. 

В березні всі приїхали вітати мене з 67днем народження, коли Катя відвела мене в 

бік і сказала:  



-Мамо, я прошу, щоб ти переїхала до нас жити. Антону поставили діагноз дитячий 

церебральний параліч, треба більше грошей, ніж зараз у нас є аби забезпечити йому все 

необхідне для розвитку. 

Дивлячись на її стурбоване обличчя, мене охопила тривога.  

-Давай продамо квартиру, - відразу запропонувала я, - Ти бачила як ціни виросли? 

-Ні, це буде значною, але одноразовою допомогою, а з таким діагнозом потрібно 

розраховувати на тривалу реабілітацію. Треба налагоджувати постійний заробіток. Я хочу 

відкрити маленьке ательє з магазином одягу. Денис підтримав цю ідею, знайшов людину, 

яка готова вкласти в це трохи грошей.  

 Я ще не знала, що таке дцп, але чітко розуміла, що залишати хворого півторарічного 

хлопчика на дванадцятирічну дівчинку не можна заради розвитку обох. Не погодитись я не 

могла, це була моя родина.  Єдиною умовою стало, що жити буду окремо, в тій квартирі, 

яку колись купувала. Як би там не було, але сім’я – це сім’я і краще, коли батьки живуть 

окремо від дорослих дітей.  

Вкотре я залишала хату в Каштанівці, розпродавши порізаних курей та індиків і 

прилаштувавши собаку до сусідів.  На довгий час хата ця перетворилась на дачу, куди 

приїздили в сезон городини та на свята.  

Катя з головою поринула у створення бізнесу, ми всі допомагали чим могли. Я 

приходила до них з самого ранку і йшла назад увечері, коли всі повертались додому. Інколи 

мене заміняла матір Дениса, особливо виручала, коли я їздила в Каштанівку на город.  

Так чи інакше, кожного дня з Антоном займались, водили на масаж та фізкультуру, 

згодом записали до басейну, до логопеда. Я не відчувала втоми, старості, роздратування. Я 

була потрібною, корисною, важливою, коханою і це придавало мені натхнення. 

У два роки й три місці він нарешті пішов сам, без допомоги. До того часу, як йому 

потрібно було йти до школи – він повністю наздогнав однолітків і нічим не відрізнявся від 

інших хлопчиків, не рахуючи спеціального взуття для вирівнювання ніжок.  



В той рік Альона вступила в Київський університет та поїхала на навчання, тож я 

залишилась у Вінниці, доки Антон підросте. У третьому класі він уже вмів сам підсмажити 

яєчню,  зашити шкарпетки чи підмести в кімнаті.  

Тож у 2005 я повернулась в Каштанівку, будучи найщасливішою жінкою. 

** 

-А у 2006 народилася я! – випалила Аріна.  

-І я стала найщасливішою пра бабусею, - відповіла баба Ліда, посміхаючись.  

-А ти думала колись, що проживеш більше 90-та років?  

-Невже й ти мене хорониш? – розвела руками Ліда, сміючись. - Ні, не думала. Після 

смерті Зої думала, що вже не довго мені залишилось, але Бог подарував мені ще 30 

щасливих років поряд з вами. Мабуть, як компенсацію за всі важкі часи, що довелося 

пережити наодинці.  

Однак тут посмішка з обличчя старенької зійшла, вона задумалась, а тоді промовила:  

-Але, знаєш, гарно було б померти у 2013 аби не бачити того, що стало з Україною. 

Невже недостатньо крові за неї пролито було? Невже замало страждали? Так серце 

стискається від думки, що знову війна, знову шматки відривають від країни.  

-Ну доведеться тепер тобі жити доки все не владнається, щоб у спокої померти, – 

всміхнулась Аріна.  

Баба Ліда відповіла на посмішку дівчини.  

-Ти права, люба, доведеться ще пожити. 

-А можна запитати в тебе дещо особисте? Можеш не відповідати, якщо не захочеш 

чи вирішиш, що я ще замала. Я не ображусь.  

-Я давно казала Альоні, що ти швидко виросла, але для матері дитина на все життя 

буде дитиною.  

Аріна цю відповідь зарахувала як дозвіл задати питання.  

-Виходить, що в тебе ніколи не було ніякого сексу?  



-Виходить, що так. 

-І як це бути незайманою в 90 років?  

-В 90 років це легко, але в 25 – було важкувато. Якщо ти не знаєш, що таке секс – 

відмовитись від нього досить просто. Насправді, ми дуже залежимо від суспільства і 

прийнятих норм. Суспільство казало: тобі мають подобатись чоловіки, ти маєш вийти 

заміж, в тебе повинен бути секс, ти повинна народити дитину. А в мене все було не так, все 

по-іншому, я не змогла нічого з цього списку. 

-Ти просто народилась не в той час, - сказала Аріна. - Зараз на це дивляться зовсім 

по-іншому.  

Баба Ліда трохи помовчала, задумавшись.  

-Напевно, таких як я були ще сотні. Сотні зламаних, скривджених душ, загнаних в 

глухий кут,  але про це не говорили. Ні, народилась я тоді, коли було відведено. Я пройшла 

шлях, який мені намалювала доля, пройшла як зуміла. Бог мені суддя, але я б не змогла 

прожити по-іншому.   

-Ти завжди була там, де потрібно.  

В кімнаті запанувала тиша, баба Ліда знову подивилась на Аріну з награною 

суворістю.  

-А вам, юна леді, потрібно давно бути в ліжку!  

-Ти права, я піду. Вибач ще раз за те, що підслухала, але, якщо чесно, я про це не 

шкодую. Тепер я люблю тебе ще сильніше, - випалила Аріна, підбираючи ковдру з долівки 

й виходячи з кімнати.  

Баба Ліда сіла на ліжку, аби попити води. Вона також ні про ще не шкодувала. За цю 

ніч вона підняла з пилу цілу купу спогадів і тепер вони крутились в голові бджолиним роєм. 

На душі ніби стало легше, тягар таємниць і недомовок спав з її шиї, але перед очима 

спливали давно забуті обличчя, запахи, звуки, що змушували  відчувати біль втрати.  



Тепер вона не боялась нічого: не боялась життя, бо воно було сповнене маленьких 

радощів, які перекривали негаразди, не боялась і смерті, бо знала, що десь там на неї точно 

чекає Зоя, адже вона виконала обіцянку і встигла побути щасливою.  

Вимкнувши лампу, баба Ліда вкрилась ковдрою, відганяючи спогади. За вікном в 

цей час сходило сонце, розганяючи темряву, і починався новий день.  

 

 

 


