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ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

Три роки наш журнал, єдина втіха тисяч репресо-
ваних і катованих, калічених, знищуваних комуніста-
ми, не виходив у світ. 28 число вийшло на початку
2013 року (підписане до друку 29.03). Згодом Товари-
ство віддало гроші, виділені йому, на АТО — близько
150 тисяч грн. 

А тепер нарешті з’явилась надія, що кошти на ви-
дання будуть. Тож не дивуйтесь, що це число буде
трохи розхристане. Доводиться застарілі матеріали
вилучати, заміняти новими. Залишаємо таке, що є
важливим і потрібним, як приміром, обрання 22 серп-
ня 2015 року нового голови Товариства — Орини Со-
кульської, як 25-літній ювілей нашого Товариства, як
ювілей (95 років!) нашого знаменитого земляка, ви-
датного мовознавця Святослава Караванського, теж
ювілей нашого уже почесного голови Петра Франка,
людини видатної і мудрої.

Залишаємо усі некрологи наших друзів і побра-
тимів, які відійшли у кращі світи. 

Сподіваємося, що надалі Держава зможе фінансу-
вати наш журнал ЗОНА і ми будемо регулярно стріча-
тися з читачами на його сторінках.

Олекса РІЗНИКІВ
Червень 2016 р.
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ОРИНА СОКУЛЬСЬКА — 
НОВИЙ ГОЛОВА ВТПВіР

22-23 серпня 2015 року у Львові відбувся Третій всеукраїнський збір ук-
раїнських малолітніх в'язнів комуністичних особливих таборів і позачерговий
збір (з'їзд) ВТПВіР.

Учасники збору задовольнили прохання голови Товариства Петра Франка і
звільнили його від обов'язків у зв'язку зі станом здоров'я. 

Новим головою обрано Орину Василівну Сокульську, дружину видатного
правозахисника і поета Івана Сокульського (1940-1992),  рідну сестру Яросла-
ва Лесіва (1945-1991), священика катакомбної УГКЦ. Обоє були репресовані
комуністичним режимом — Іван двічі відбув 12 років, Ярослав теж двічі — 15
років. Орина Василівна мужньо витримала ці ув'язнення найближчих людей,
листувалася з ними, їздила на побачення. Після відходу їх у кращі світи багато
зробила для памяти героїв, видавала їхні твори, книги, листування. 

22 серпня 2015 р. Третій всеукраїнський збір українських 
малолітніх в'язнів комуністичних особливих таборів 

і позачерговий збір (з'їзд) ВТПВіР.
У президії — Левко Глухівський, Орина Сокульська, Петро Франко, 

Павло Отченашенко.  
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14 травня 2016 року члени ВТПВіР відвідали Биківню
Світлини Олександра Мацарова
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ДОКУМЕНТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий статус та вшанування пам'яті борців 

за незалежність України у XX столітті
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 190)

Цей Закон спрямований на визнання учасників боротьби за незалежність Ук-
раїни у XX столітті головними суб'єктами боротьби за відновлення державної
незалежності України — борцями за незалежність України у XX столітті, вста-
новлення правового статусу борців за незалежність України у XX столітті, виз-
начення права такої категорії осіб на отримання державних та муніципальних
соціальних гарантій. Цей Закон також спрямований на визнання нагород та
військових ступенів борців за незалежність України у XX столітті, визначення
напрямів державної політики щодо відновлення, збереження та вшанування
національної пам'яті про боротьбу та борців за незалежність України у XX
столітті та встановлення відповідальності за порушення законодавства про ста-
тус борців за незалежність України у XX столітті.

Стаття 1. Правовий статус борців за незалежність України у XX столітті
1. Борцями за незалежність України у XX столітті визнаються особи, які брали

участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної чи індивідуальної
боротьби за незалежність України у XX столітті у складі таких органів влади, ор-
ганізацій, структур та формувань:

1) органи влади Української Народної Республіки, включаючи, зокрема, Ук-
раїнську Центральну Раду, Генеральний секретаріат Української Центральної Ради
(Української Народної Республіки), Раду народних міністрів Української Народної
Республіки, Уряд Української Народної Республіки в екзилі (Державний центр Ук-
раїнської Народної Республіки), генеральні секретарства, міністерства, ресорти Ук-
раїнської Народної Республіки, у тому числі в екзилі, дипломатичні місії Українсь-
кої Народної Республіки за кордоном, місцеві органи влади Української Народної
Республіки, Всеукраїнський національний конгрес, Всеукраїнський центральний
повстанський комітет (Центральний український повстанський комітет, ВУЦПК,
Цупком), Трудовий конгрес України (Конгрес трудового народу України, Всеук-
раїнський трудовий конгрес), Директорію Української Народної Республіки, Дер-
жавну народну раду, Раду Республіки Української Народної Республіки, Українсь-
ку Національну Раду, Президента Української Народної Республіки в екзилі;

2) органи влади Української Держави (Гетьманату), включаючи, зокрема, Раду
міністрів Української Держави, Малу Раду міністрів Української Держави, міністер-
ства Української Держави, дипломатичні представництва та місії Української Держа-
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ви за кордоном, місцеві органи влади Української Держави, Гетьмана, Державний се-
нат Української Держави, Генеральний суд Української Держави;

3) органи влади Західноукраїнської Народної Республіки (Західної області Ук-
раїнської Народної Республіки), включаючи, зокрема, Українську Національну Ра-
ду Західноукраїнської Народної Республіки, Державний секретаріат Західноук-
раїнської Народної Республіки (Західної області Української Народної Республіки),
секретарства (міністерства) Західноукраїнської Народної Республіки (Західної об-
ласті Української Народної Республіки), посольства, дипломатичні представництва
та місії Західноукраїнської Народної Республіки (Західної області Української На-
родної Республіки) за кордоном, місцеві органи влади Західноукраїнської Народної
Республіки (Західної області Української Народної Республіки), президента (дикта-
тора) Західноукраїнської Народної Республіки (Західної області Української На-
родної Республіки);

4) органи влади Східно-Лемківської (Команчанської, Команецької) Республіки
та Гуцульської Республіки, включаючи управу, комендатуру міліції та Комісаріат
повіту Саніцького у Вислоці Великім, Гуцульську Народну Раду;

5) органи влади Карпатської України (Підкарпатської Русі), включаючи, зокре-
ма, Сойм Карпатської України, уряд Карпатської України, міністерства Карпатської
України, місцеві органи влади Карпатської України, Президента Карпатської Ук-
раїни;

6) військові, безпекові, інші мілітарні, воєнізовані або парамілітарні формуван-
ня та частини Української Народної Республіки, Української Держави (Гетьмана-
ту), Західноукраїнської Народної Республіки, Східно-Лемківської (Команчанської,
Команецької) Республіки та Гуцульської Республіки, Карпатської України, включа-
ючи, зокрема, Українських Січових Стрільців (УСС), Дієву армію Української На-
родної Республіки, Галицьку армію (Українську Галицьку Армію), Повстанчу
армію України, Організацію народної оборони "Карпатська Січ";

7) політичні партії, інші громадські організації до утворення та під час існуван-
ня Української Народної Республіки, Української Держави, Західноукраїнської На-
родної Республіки (Західної області Української Народної Республіки), Карпатсь-
кої України (Підкарпатської Русі), метою діяльності яких було здобуття (відновлен-
ня) або захист незалежності України;

8) повстанські, партизанські загони, які діяли на території України у 1917-1930
роках і метою діяльності яких були боротьба за здобуття, захист або відновлення
незалежності України, включаючи загони Холодноярської, Медвинської республік,
Волинську повстанську (повстанчу) армію;

9) Українська військова організація (УВО);
10) Організація українських націоналістів (ОУН);
11) Народно-визвольна революційна організація (НВРО);
12) Українська повстанська армія (УПА);
13) Українська повстанча армія отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська

Січ", Українська народна революційна армія (УНРА);
14) Українська Головна Визвольна Рада (УГВР), включаючи Закордонне пред-

ставництво Української Головної Визвольної Ради (ЗП УГВР);
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15) Антибільшовицький блок народів (АБН);
16) Українська Гельсінська спілка (група) (УГС, УГГ);
17) організації українського визвольного руху другої половини XX століття, вклю-

чаючи, зокрема, групу "Наша зміна", організацію "Пробоєм", групу Василя Бучковсь-
кого, групу "Об'єднана партія визволення України" (ОПВУ), організацію "Загін юних
повстанців" (ЗЮП), групу Богдана Стефанюка, підпільну організацію "Об'єднання"
(1956-1959 роки), Український національний комітет, Український робітничо-селянсь-
кий союз (Ходорівська група), Українську національну партію, Українську робітничо-
селянську спілку (УРСС), Український національний фронт, Український національ-
но-визвольний фронт, Спілку української молоді Галичини, Стебниківську групу, Ро-
сохацьку групу, Українську загальнонародну організацію (УЗНО, УНФ-2);

18) організації, створені особами, які зазнали політичних репресій за участь у
боротьбі за незалежність України у XX столітті, у радянських тюрмах, таборах або
табірних відділеннях для боротьби за свої громадянські або інші права;

19) Народний Рух України за перебудову (Народний Рух України) до 24 серпня
1991 року;

20) інші організації, структури або формування, що існували протягом XX
століття (до 24 серпня 1991 року) і метою діяльності яких було здобуття (віднов-
лення) або захист незалежності України. Перелік таких організацій, структур та
формувань затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Основи правового статусу борців за незалежність України у XX
столітті

1. Держава визнає, що борці за незалежність України у XX столітті, визначені
у статті 1 цього Закону, відіграли головну роль у відновленні української держав-
ності, закріпленої Актом проголошення незалежності України, ухваленим Верхов-
ною Радою України 24 серпня 1991 року, що є основною передумовою надання
правового статусу та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX
столітті.

2. Правовою основою надання правового статусу борцям за незалежність Ук-
раїни у XX столітті є міжнародні акти та національне законодавство України,
відповідно до положень яких держава вважає правомірними форми і методи бо-
ротьби за незалежність України у XX столітті.

Стаття 3. Соціальні гарантії борців за незалежність України у XX столітті та
членів їхніх сімей

1. Держава може надавати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за
незалежність України у XX столітті та членам їхніх сімей.

2. Органи місцевого самоврядування можуть за рахунок коштів місцевих бюд-
жетів надавати додаткові соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за не-
залежність України у XX столітті та членам їхніх сімей.

Стаття 4. Визнання нагород та військових ступенів борців за незалежність Ук-
раїни у XX столітті

1. Державою визнаються державні та військові нагороди (відзнаки) та військові
ступені борців за незалежність України у XX столітті, надані їм органами влади, ор-
ганізаціями, структурами або формуваннями, що зазначені у статті 1 цього Закону.
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Стаття 5. Державна політика щодо відновлення, збереження та вшанування
національної пам'яті про боротьбу та борців за незалежність України у XX столітті

1. Держава забезпечує всебічне вивчення історії про боротьбу та борців за не-
залежність України у XX столітті.

2. Держава вживає заходів, спрямованих на підвищення поінформованості
суспільства та привернення уваги громадськості до історії боротьби та борців за
незалежність України у XX столітті, розробляє та вдосконалює навчальні плани,
підручники, програми та заходи з метою вивчення історії боротьби та борців за не-
залежність України у XX столітті, поширює об'єктивну інформацію в Україні та
світі про боротьбу та борців за незалежність України у XX столітті.

3. Держава заохочує та підтримує діяльність неурядових установ та органі-
зацій, що здійснюють дослідницьку та просвітницьку роботу з питань вивчення
історії боротьби та борців за незалежність України у XX столітті.

4. Держава сприяє увічненню пам'яті про борців за незалежність України у XX
столітті, зокрема, шляхом пошуку, обліку, впорядкування та збереження місць їх
поховання на території України та за кордоном, створення меморіальних комп-
лексів та поховань, спорудження та відновлення пам'ятників, пам'ятних знаків,
увічнення імен або псевдонімів борців та формувань, зазначених у статті 1 цього
Закону, у назвах об'єктів топоніміки населених пунктів або адміністративно-тери-
торіальних одиниць, назвах географічних об'єктів, виготовлення друкованої, кіно-
та відеопродукції, сприяння діяльності щодо сценічного та іншого художнього
втілення образів борців за незалежність України у XX столітті.

Стаття 6. Відповідальність за порушення законодавства про статус борців за
незалежність України у XX столітті

1. Громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які публічно
виявляють зневажливе ставлення до осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, пе-
решкоджають реалізації прав борців за незалежність України у XX столітті, несуть
відповідальність відповідно до законодавства.

2. Публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність Ук-
раїни у XX столітті визнається наругою над пам'яттю борців за незалежність Ук-
раїни у XX столітті, приниженням гідності Українського народу і є протиправним.

Стаття 7. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
9 квітня 2015 року 

№ 314-VIII
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АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
проекту Закону України 

"Про правовий статус 
та вшанування пам'яті борців 

за незалежність України 
у ХХ столітті" 

1. Юрій Шухевич — народний депутат України.

2. Ігор Мамонтов — старший викладач кафедри
політичних наук Київського національного універси-
тету будівництва і архітектури, автор численних нау-
кових розробок з проблем правової кваліфікації бо-
ротьби національно-визвольних рухів.

3. Олекса Чорнота — правозахисник, автор
публікацій про захист прав борців за волю України,
зокрема таких публікацій: "Не соціальний захист, а
офіційне визнання та вшанування!" (часопис "Воля і
Батьківщина" № 3-4 2008 р.), "Інсинуації навколо пи-
тання визнання УПА" (часопис "Воля і Батьківщи-
на", № 1-2 2009 р.), "Таки Герої!" (газета "Україна
Молода" за 24.02.2010 р.), "Хто захистить борців 
за волю України?!" (газета "Україна Молода" за
6.11.2010 р.).  
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ТАКИХ ЗНАЙОМИХ НАМ 25 РОКIВ…
(Ювілейні роздуми)

Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих (ВТПВіР)
— громадська організація під першою назвою Всеукраїнське товариство репре-
сованих (ВТР) заснована на зборах (близько 100 осіб), які відбулися 3.06.1989 р.
просто неба на Львівській площі в Києві (Спілка художників під тиском КГБ у
день зборів відмовила в наданні приміщення Будинку художників). Мета Това-
риства — об'єднання зусиль, використання досвіду колишніх політв'язнів, де-
портованих, в'язнів сумління в ім'я утвердження і розбудови соборної са-
мостійної демократичної української держави, а також надання матеріальної до-
помоги членам Товариства. Головою Товариства був обраний Євген Васильович
Пронюк. А три роки тому головою став львів'янин Петро Михайлович Франко.

Одночасно з відзначенням Дня Незалежності Всеукраїнське Товариство
політичних в'язнів  і репресованих (ВТПВіР) відзначило 25 років свого існу-
вання. Не так широко і голосно, як би слід було… Але причина зрозуміла: у
дні, коли іде священна війна з проклятою народом колишньою імперією за
справжню незалежність, мусимо ощаджувати кошти для Армії, для нинішніх
Січових Стрільців.

Люди поважного віку, сивочолі, з відзнаками і без, зібралися зі всієї України
у Львові, у Палаці Мистецтв. Обійми, привітання, спогади… Тут присутня
якась сотня із 40 тисяч нині сущих в Україні… Скількох людей уже не стало…
І ще оця цифра — 25!

Найбільш популярний термін ув'язнення був саме 25 років. Є сьогодні
серед живих ще чимало політв'язнів, що мали цей термін. Усі воїни УПА отри-
мували цей строк. І часто пересиджували його. Увесь світ знає волиняка Дани-
ла Шумука, що просидів 42 роки у польських, німецьких і московських конц-
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таборах… Он в США живе Святослав Караванський (1920 року народжен-
ня), що відбув 30 років. Десь у Торонто перебуває Григорій Герчак, що відбув
точно 25 літ — з 1952 по 1977 рік!! Тут у Львові мешкає Юрко Шухевич, син
славного командира Романа Шухевича, теж пробув 30 років лише за те, що
син такого батька.

Імперіалістична Москва протягом усіх років панування комуністів знищу-
вала, позбавляла волі кращих синів і дочок нашого народу. Голодомори,
розстріли, ув'язнення, заборони на професійну працю, виключення з вишів...

Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Іван та Надія Світличні, Микола Руденко,
Олекса Тихий, Левко Лук'яненко, Данило Кулиняк, Галина Гордасевич, Оксана
Мешко і її син Олесь Сергієнко, Василь Овсієнко, Євген Сверстюк, Василь
Барладяну-Бирладник, Ігор і Ірина Калинці, Ніна Строката-Караванська, Ганна
Михайленко, брати Горині, Ірина Сеник, Іван Гель, Василь Лісовий, Богдан
Чорномаз, Володимир Мармус, Дмитро Гриньків, Григорій Гайовий… Десят-
ки… Сотні… Тисячі…

Згадуєш ці імена ( а їх тисячі-тисяч! і мільйони!!) і хапаєшся за голову!!
Боже, Боже! — як ця Україна витримала таку наругу, таке нищення!?
Якою б прекрасною вона була, коли б усі розстріляні, виморені, знищені,
підрубані під корінь, збиті на злеті — залишилися живими і змогли на волі
реалізувати свої сили, таланти, свій розум, снагу?

Слава Богу, що росте у нас забудь-трава, що ми топчемося по ній, що ми ду-
маємо про насущні потреби… Інакше, пам'ятаючи про це викошування
кращих людей, ми би не змогли жити…

А так — живемо, щось робимо, працюємо, боремось, народжуємо дітей
(для того, щоб їх теж було репресовано, як гірко каже Сергій Бабич з Жито-
мира, який відбув своїх 27 років), збираємося на відзначення 25-річчя нашого
товариства.

Ось 87-річний Зиновій Сердюк із Тернополя, учасник УПА, який пише
унікальні, чудові вірші про героїчну боротьбу з фашистами і комуністами. Він
і сьогодні привіз нову (уже чи не десяту!) книжечку зі своїми творами під наз-
вою "Радість боротьби", видану за свій рахунок, та й роздає побратимам…

Ось нинішній голова ВТПВіР Петро Франко, що недавно розміняв
дев'ятий десяток, — заарештований у свої 15 років і закинутий до пивниці
(себто — підвалу) тюрми на Лонцького у Львові. Ось він знову роздаровує свої
книги, яких видав уже зо три десятки — про Норильське повстання, про бо-
ротьбу за Соборну Україну, про патріарха Йосипа Сліпого, з яким, до речі,
сидів у концтаборах, про малолітніх в'язнів, яких НКВД ув'язнювало і навіть
розстрілювало…

Ось вінничанки Любов Севастьянова з мамою Антоніною, їх обох ареш-
тували у березні 1948 року у Чернівцях, коли Любоньці було місяць, і вона
пробула у камері півтора року, поки маму засудили, дали 25 літ і повезли до
концтабору.
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Ось Орися Сокульська із Січеслава, у якої і брат Ярослав Лесів, священик
греко-католицької церкви, і чоловік Іван Сокульський, обидва поети, пройшли
концтабори і брутальні знущання, внаслідок чого передчасно покинули цей
світ. Вона щойно видала у "Смолоскипі" великий фоліант — "Сніг без ґрат" з
творами свого брата…

Ось харків’янин Анатолій Здоровий, талановитий фізик, кандидат
технічних наук, що написав на паркані проспекту у Харкові гасло на захист
рідної мови, провадив велику роботу з пропаганди української ідеї, за що от-
римав 7 років концтаборів, втратив зір, але зберіг незборну силу духу.

Ось тернополяни Дем'ян Чернець, заступник голови Товариства, та Ігор
Олещук, директор музею політв'язнів, створеного просто у в'язниці Тернополя…

Ось одесити Володимир Барсуківський і Павло Отченашенко, заступ-
ник голови Товариства, які ще юнаками за листівки і за висловлення своїх ду-
мок мусіли їхати у вагонах-столипіних до далекої Мордовії, а потім деся-
тиліттями жити напівзмоги.

Ось Левко Глухівський, заступник голови Товариства, депутат Верховної
Ради України 2-го, 3-го і 4-го скликань, доктор технічних наук, професор, на-
роджений в 1942 році аж у Казахстані (Актюбінська область) у сім'ї, депорто-
ваній із Західної України у 1940 році.  

Ось сестри Людмила і Жанна із Січеcлава-Дніпропетровська, доньки Ми-
коли Береславського, який 10 лютого 1969 року вчинив спробу самоспален-
ня біля Київського університету в ім’я України… Суд відміряв йому два з по-
ловиною роки.

На жаль, не був присутнім через хворобу перший, нині почесний голова
ВТПВіР Євген Пронюк, що відбув 7 років плюс 5 років заслання.

І не приїхала тепер і вже не приїде ніколи з Чернівців голова обласної ор-
ганізації ВТПВіР Ірина Войцехівська, велика стражденниця і незламна по-
борниця української справи, хай земля їй буде пухом. Мудра і сильна жінка,
донька України…

Львівська влада чудово зустріла і вшанувала політв'язнів і репресованих.
Сам голова обласної ради Петро Колодій проникливо поздоровив присутніх з
25-річчям організації та вручав грамоти і нагороди. Львів’яни виготовили ме-
далі, які разом з грамотами отримали усі присутні політв'язні.

Із вітальним словом до присутніх звернувся перший заступник голови
Львівської ОДА Йосиф Ситник, який зачитав привітальне звернення від Пре-
зидента України Петра Порошенка та т.в.о. голови ОДА Юрія Турянського.

Виступив з привітанням Степан Кубів, нещодавно обраний головою Ме-
моріалу імені Василя Стуса. Він вручив ювілярові Петру Франку монету "Не-
бесна сотня на варті", що стало символом зв'язку наших політв'язнів із сучас-
ними борцями за незалежну Соборну Україну.

А потім була екскурсія до музею "Тюрма на Лонцького", яка викликала в
серцях політв'язнів чимало і гірких, і сумних спогадів… Які страшні ті каме-
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ри, де навіть стіни просякнуті сльозами і прокльонами катованих і розстріля-
них тут комуністами сотень і сотень людей! 

Потім ми поклали квіти до пам'ятника Пророкові Тарасу Шевченку, якого
за Україну замучили колись. Співали, читали вірші. Як по-сучасному звучали
слова Тараса, звернені до друга Якова де Бальмена, що загинув на Кавказі:

І тебе загнали, мій друже єдиний,
Мій Якове добрий! Не за Україну,
А за її ката довелось пролить
Кров добру, не чорну. Довелось запить
З московської чаші московську отруту!

Зараз на Сході продовжується наша боротьба, і знову з московськими оку-
пантами, за наші ідеали, які ми сповідували, які ми у ті далекі роки обстоюва-
ли за ґратами камер і за колючим дротом концтаборів, — за соборну, вільну,
європейську Україну.

Отакі наші 25 років.
2014 р.

Олекса РІЗНИКІВ, письменник,
головний редактор часопису ВТПВіР "Зона".

14 травня 2016 року, в День українського політв'язня, координаційна Рада
нашого Товариства, що відбулася у Києві, одноголосно прийняла і скерувала
нашим владцям два відкритих листи з пропозиціями, спрямованими на захист
інтересів і потреб репресованих.

Президентові України П.О. Порошенку
Голові Верховної Ради України А.В. Парубію
Прем'єр-міністрові України В.Б. Гройсману

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих підтримує
прийняті у 2015 р. Закони України, які засуджують злочинну комуністичну
ідеологію, розкривають масштаби комуністичних злодіянь та їх виконавців, а
саме:

— "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність Ук-
раїни у XX столітті";
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— "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (наци-
стського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх сим-
воліки";

— "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітар-
ного режимів 1917-1991 років".

Але, на жаль, українська влада зайняла споглядальну позицію щодо їх ви-
конання. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування не проводять
належної роботи з виконання цих Законів. Внаслідок цього з'являються спеку-
ляції, спрямовані на гальмування процесів відродження українських традицій,
культури, мови, фальшування історичних фактів з життя і боротьби україн-
ського народу за свою незалежність. 

Одним з прикладів є неправдива інформація про участь українців у Другій
світовій війні. Адже відомо, що близько 6 мільйонів українців воювали з
Німеччиною на 4-х Українських фронтах. За відновлення своєї незалежності
проти нацистської Німеччини та російської імперії боролися і повстанці УПА,
за що радянська влада жорстоко розправилась з українським народом.

За період 1944-1952 років було репресовано 500 тис. українців, з них: вбито
153 тис. чол., заарештовано 134 тис. чол. і депортовано 203 тис. чол. (Постано-
ва ЦК КПРС від 26 травня 1953 року "Про політичний і господарський стан
західних областей України").

Сьогодні агресія російської імперії проти України, військові дії на сході у
Донецькій та Луганській областях та анексія Криму є наслідком недостатньої,
слабкої роботи з утвердження українських державотворчих принципів.

Нині діючий Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій
на Україні", прийнятий ще у 1991 році, не визнає на державному рівні репре-
сованих за ст. 3 цього Закону та їх дітей, як це враховано в аналогічних зако-
нах країн СНД, в тому числі і в РФ. На даний час цей закон вихолощений різни-
ми підзаконними актами щодо надання соціальних гарантій. 

Влада не повинна стояти осторонь від життєвих проблем політв'язнів і репресо-
ваних, кількість яких невпинно зменшується, а також їх дітей та внести зміни до
чинного Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні". 

Обізнаність і розуміння цих Законів підніме рівень політичної культури
місцевих громад і їх підтримку та участь у державотворчих процесах в країні.

Голова ВТПВіР О.В. СОКУЛЬСЬКА
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Голові Верховної Ради України 
Парубію А.В.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

Немирі Г.М.

ЗВЕРНЕННЯ

14 травня 2016 року на засіданні Проводу та Координаційної ради Проводу
Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих було розгляну-
то та обговорено законопроекти "Про внесення змін до Закону України "Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", підготовлені народним
депутатом України Ю. Шухевичем та Українським інститутом національної
пам'яті, що були презентовані 12 травня 2016 року під час роботи круглого сто-
лу "Вдосконалення законодавства про реабілітацію жертв політичних реп-
ресій. Проблеми та перспективи".

Нині діючий Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій
на Україні", прийнятий ще у 1991 році, не визнає на державному рівні репре-
сованих за ст. 3 цього Закону та їх дітей, як це враховано в аналогічних зако-
нах країн СНД, в тому числі і в РФ. На даний час цей закон вихолощений різни-
ми підзаконними актами щодо надання соціальних гарантій. 

Після проведених дискусій було прийнято рішення про об'єднання обох за-
конопроектів в один та врахувати наші пропозиції. А саме, передбачити:

— пільги для реабілітованих за ст. 3 цього закону;
— пільги для дітей політичних в'язнів та репресованих, що народилися в

місцях позбавлення волі своїх батьків та спецпоселенні;
— пільги для дітей політичних в'язнів та репресованих, які виховувалися

без опіки репресованих батьків;
— пільги для дітей політичних в'язнів та репресованих, які народилися в

місцях позбавлення волі своїх батьків та спецпоселенні після закінчення
терміну відбування покарання батьками;

— пільги для малолітніх політв'язнів на рівні з пільгами дітям за Законом
України "Про жертви нацистських переслідувань";

— надавати довічні іменні стипендії громадянам України, які зазнали пе-
реслідувань за правозахисну діяльність;

— доплати до пенсії реабілітованим особам за ст. 1 — в розмірі 50%
мінімальної пенсії за віком, за ст. 3 — 25% мінімальної пенсії за віком;

— компенсацію за конфісковані будівлі та майно.
Пропонуємо внести зміни до законопроекту, внесеного Українським інсти-

тутом національної пам'яті:
— в п.1 ст. 7 скасувати норму, що обмежує виплату компенсації реабіліто-
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ваним особам до 75 мінімальних заробітних плат, а виплату компенсації про-
водити за весь період перебування у місцях позбавлення волі;

— в п. 2 ст. 7 передбачити, що залишок невиплаченої грошової компенсації
за весь період перебування у місцях позбавлення волі в разі смерті реабіліто-
ваної особи отримує спадкоємець першої черги. 

При коригуванні Закону України врахувати рекомендації:
— Указу Президента Л.Кучми від 15.05.2001 р. "Про заходи щодо держав-

ної підтримки колишніх політв'язнів та репресованих";
— Указу Президента В.Ющенка від 11.07.2005 р. № 1088/2005;
— Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";
— Визнати на державному рівні членів ОУН-УПА борцями за незалежність

України.

Враховуючи все перераховане вище, звертаємося до вас з проханням якнай-
швидше врахувати наші пропозиції до законопроекту та винести його на роз-
гляд найближчої сесії Верховної Ради.

Прийнято на засіданні Проводу Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих 14 травня 2016 року.

Голова ВТПВіР О.В. СОКУЛЬСЬКА
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ЧЛЕНИ КОМАНДИ ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ РЕФОРМУВАТИМУТЬ 

ПОЛІТИКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ

Історика, засновника Центру досліджень визвольного руху Володимира
В'ятровича призначили на посаду директора Українського інституту націо-
нальної пам'яті, а експерта з доступу до архівів ЦДВР Ігоря Кулика — дирек-
тором Архіву Служби безпеки України. Серед перших планів — реформа
УІНП, спрощення доступу до документів радянських спецслужб, створення
архіву національної пам'яті. 

Володимир В'ятрович є кандидатом історичних наук, керівником наукового
центру в НУ "Києво-Могилянська академія". У 2008-2010 роках, будучи дирек-
тором архіву СБУ, розсекретив архіви КҐБ. Опісля рік працював старшим за-
прошеним дослідником в Українському науковому інституті Гарвардського
університету (США).

На посаді керівника УІНП В'ятрович ставить собі за завдання створення
архіву національної пам'яті, який дасть можливість вивести з-під відання су-
часних спецслужб та правоохоронних органів (йдеться по СБУ, МВС, СЗР)
архіви карально-репресивної системи Радянського Союзу. ""Цивільність" та-
ких документів забезпечить сталу політику відкритого доступу до них. Це важ-
ливо, адже вони показують справжню ситуацію в роки панування тоталітарно-
го режиму, особливості його функціонування та, врешті-решт, знання — це за-
побіжник від повторення злочинів тоталітаризму в сьогоденні", — говорить
В'ятрович.

УІНП чекає реформа. Ця установа має в своїй діяльності орієнтуватися на
подібні структури в інших посткомуністичних країнах Центральної та Східної
Європи. Інститути нацпам'яті — це органи державної влади зі спеціальним
статусом, робота з архівами каральних спецслужб, інформування суспільства
про результати наукових досліджень минулого, робота з місцями пам'яті
(пам'ятники, музеї, могили людей — жертв репресій, учасників воєн, борців за
незалежність). 

Ігор Кулик є експертом з доступу до архівів Центру досліджень визвольно-
го руху, а перед тим у 2009-2010 роках працював на посаді начальника відділу
звернень громадян, коли Архів СБУ очолював Володимир В'ятрович.

На посаді керівника Архіву СБУ Ігор Кулик не лише працюватиме над збе-
реженням Національного архівного фонду, але й контролюватиме виконання
архівного законодавства. "Навіть наявне законодавство дає можливість отри-
мати доступ до архівних документів, однак у попередні роки системно створю-
валися штучні перепони дослідникам та науковцям", — зазначив Ігор Кулик.

Як розповів Ігор Кулик, він входить до складу групи експертів, зібраної
Центром досліджень визвольного руху, яка активно розробляє нові норматив-

21



но-правові акти, які суттєво полегшать доступ науковцям та дослідникам,
жертвам репресій та їх родинам до документів радянських спецслужб. "У нас
налагоджена співпраця з Комітетом з питань культури і духовності Верховної
Ради України. Ми спільно переконані у необхідності внесення суттєвих змін до
архівного законодавства, яке стосується доступу та використання документів
радянських спецслужб", — повідомив Кулик.

Довідково:
Володимир В'ятрович — 39 років, історик, публіцист, громадський діяч.

Очолює науковий центр у Національному
університеті "Києво-Могилянська академія".
У 2008-2010 роках на посаді директора архіву
Служби безпеки України провів розсекречен-
ня раніше таємних архівів КҐБ і організував
відкритий доступ до них. У 2010-2011 роках
— старший запрошений дослідник Українсь-
кого наукового інституту Гарвардського

університету (США). У 2012 році працював з документами Інституту Гувера
(Стенфордський університет, США). У 2002 році В. В'ятрович заснував Центр
досліджень визвольного руху (ЦДВР) www.cdvr.org.ua — неурядову дослід-
ницьку установу, яка з 2012 року є членом Європейської платформи пам'яті і
сумління. ЦДВР у співпраці із Службою безпеки України у 2009 році став
співтворцем Національного музею жертв окупаційних режимів "Тюрма на
Лонцького" у Львові в колишній в'язниці КҐБ та гестапо. Відстоюючи право на
доступ до архівів радянського періоду, у 2013 році ЦДВР спільно з Львівським
національним університетом імені Івана Франка відкриває Електронний архів
avr.org.ua. Автор шести книг, співавтор трьох. У 2013-2014 роках активний
учасник Громадського сектору Євромайдану.

Ігор Кулик — 33 роки. Закінчив історичний факультет Волинського дер-
жавного університету імені Лесі Українки. Брав
активну участь у громадському житті міста. У
2005-2009 роках працював на посаді начальни-
ка відділу у справах молоді та спорту Луцької
районної державної адміністрації. У травні
2009 року обійняв посаду начальника відділу
Департаменту архівного забезпечення Служби
безпеки України, де працював до червня 2010

року. З липня 2011 року — експерт з доступу до архівів Центру досліджень
визвольного руху (м. Київ). Був одним з координаторів проекту "Доступ до ар-
хівів як право на суспільну пам'ять", в рамках якого став співавтором довідни-
ка "Право на правду. Практичний порадник із доступу до архівів" (2012). У
2013-2014 роках активний учасник Громадського сектору Євромайдану.
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ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ

avr.org.ua
сайт Електронного архіву українського визвольного руху

Прес-центр Центру досліджень визвольного руху:
history@cdvr.org.ua
тел./факс: +380 32 247-45-22, +380 63 628-68-69

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО 
ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

avr.org.ua — спільний проект Центру досліджень визвольного руху,
Львівського національного університету ім. І. Франка та Національного
музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького".

Проект покликаний забезпечити відкритий доступ до електронних копій
документів з історії українського визвольного руху у XX ст.:

— документів та матеріалів, що висвітлюють діяльність організацій ук-
раїнського визвольного руху: збройного підпілля (Організація Українських
Націоналістів, Українська Повстанська Армія, Українська Головна Визвольна
Рада тощо), дисидентського та масового національно-демократичного руху в
другій половині XX ст.;

— документів репресивних структур окупаційних режимів (НКВД-МГБ-
КГБ, німецьке гестапо та служба безпеки тощо).

На даному етапі впровадження в Е-архіві розміщено у відкритому дос-
тупі понад 23 тисячі документів з колекцій Центру досліджень визвольно-
го руху та з Фонду 13 Галузевого державного архіву СБУ "Колекція друкова-
них видань КГБ УРСР", електронні копії яких були передані Львівському
національному університету ім. І. Франка.

Цікаво, що:
Цитування матеріалів, за умови гіперпосилання на сайт ЦДВР, 

заохочується.
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SOS!!
Тот, кто не помнит своего прошлого, обречён на то, чтобы пережить его

вновь.
В России по инициативе государства уничтожают музей жертв коммунис-

тических репрессий, исправительно-трудовой лагерь "Пермь-36" — един-
ственный на сегодняшний день музейный комплекс, посвящённый истории по-
литических репрессий. Именно в этом лагере (в поселке Кучино Чусовского
района Пермской области) карались и уничтожались "особо опасные" совет-
ские граждане. Среди прочих, в этом лагере в 1985 году погиб украинский по-
эт Василий Стус и несколько сотен его стихов.

В 2004 году Фонд мировых памятников внес "Пермь-36" в перечень 100
особо охраняемых памятников мировой культуры. Начата процедура по внесе-
нию музея в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июне 2014 музей оказался под угрозой закрытия, в том числе и по обви-
нению в "бандеровщине, либерализме и шпионаже"(!). Бюджетная поддержка
"Перми-36" прекратилась ещё с мая, в связи с чем в музее отключено электри-
чество и не проводятся экскурсии.

МУЗЕЙ "ПЕРМ-36" 
ТЕПЕР БУДЕ РОЗПОВіДАТИ 

ПРО ДОБЛЕСТІ ПРАЦІВНИКІВ ГУЛАГУ 
Перша виставка в музеї "Перм-36" після його переходу під повний контроль

російської держави буде присвячена засобам охорони і технічним способам ут-
римання в’язнів. Про це розповів член правління Міжнародного товариства
"Меморіал" Олександр Каліх. "Тепер "Перм-36" — це музей, в якому роз-
повідається про тяжку і благородну працю доблесних працівників ГУЛАГу,
про те, які технології застосовувались, щоб захистити великий народ від "п’я-
тої колони" та різних нацистів з України", — заявив Каліх. 

Директор "Перм-36" Віктор Шмиров повідомив у коментарі BBC, що музей
збережеться, але буде цілком змінений. "Тепер це музей про табірну систему, а
не про політичних в’язнів. Вони не говорять про репресії чи про Сталіна", —
сказав Шмиров. 

Нагадаємо, раніше російська автономна некомерційна організація "Ме-
моріальний центр історії політичних репресій "Перм-36" заявила про припи-
нення діяльності та початок процедури самоліквідації. Музей був вимушений
піти на такий крок через конфлікт з владою.

УНІАН, 7 березня 2015 року
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На місці колишнього табору № 36 для політв'язнів у селищі Кучино
Пермської області РФ було створено музей ГУЛАГу. Щороку там

відбувалися Міжнародний громадянський форум та "Пилорама", куди
приїжджали колишні політв'язні та гості, туристи, екскурсанти.

Ось і вони приїхали до цього музею — колишні політв'язні 
Віктор Пєстов з Єкатеринбурга та Василь Овсієнко з Києва.

25



З АРХІВІВ
Президентові України

Голові Верховної Ради України
Прем’єр-Міністрові України

З В Е Р Н Е Н Н Я
учасників Збору, присвяченого 60-й річниці Норильського повстання

18 травня 2013 року м. Львів

Норильське повстання, що відбулося в травні-липні 1953 року у так звано-
му Норильлагу, де відбували ув'язнення понад 40 тисяч політв'язнів, було по-
чатком розвалу московської комуністичної системи, яка трималася на тюрмах,
таборах, терорі і брехні.

Уже 22 роки український народ живе в незалежній Українській державі.
Ми, учасники Норильського повстання, політичні в'язні і репресовані, що з

політичних мотивів були протиправно запроторені московським комуністич-
ним режимом у тюрми і заслані в сибірські простори на каторжну працю і ви-
живання в нелюдських жахливих умовах табірного режиму, обговорили події
60-річної давнини, дали оцінку героїчному вчинку повстанців, що змусив
змінити ставлення режиму до політв'язнів, аж до їх звільнення. Також обгово-
рювалась ситуація, яка нині склалася в Україні, і соціальний стан колишніх
політв'язнів і репресованих.

Ми констатуємо:
1. Незалежність Української держави — під загрозою.
2. Північно-східний сусід веде цілеспрямовану боротьбу проти існування не-

залежної України. Це — інформаційна війна (засилля російської мови на радіо,
телебаченні, розповсюдження російської преси, книг і кінофільмів), економічна
— скуповування стратегічних підприємств, банків, землі. На цей час Росія всіля-
ко намагається одноосібно прибрати до рук газотранспортну систему, а у 2009
році уклала кабальний договір з Україною з постачання газу.

3. Укладання Харківських угод, згідно з якими перебування російського
Чорноморського флоту продовжено до 2042 року, не привело до зниження ціни
за газ. Нині ціна за постачання газу з Росії є найвищою у Європі, незважаючи
на те, що газ в Європу прокачується через Україну. Україна щорічно перепла-
чує Росії за газ 6 млрд. доларів. З 2009 року по даний час Україна вже перепла-
тила Росії за газ понад 25 млрд. доларів. Свого часу німецький канцлер Бісмарк
висловився, що будь-яка угода з Росією не варта ціни паперу, на якому вона на-
писана. Це варто пам'ятати.

4. Усіма силами Росія затягує Україну до Митного союзу, що призведе до
повної ліквідації незалежності України.
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5. П'ята колона в Україні активно допомагає Росії втілити свої задуми щодо
України. Це — комуністи, Д. Табачник, В. Медведчук, Ківалов, Колісниченко і ін.
Міністр освіти і науки України україножер Табачник вже четвертий рік активно
втілює українофобну політику. Це переписування історії України в підручниках,
де викреслено найвідоміші постаті України, а також жахливі події Голодоморів,
національно-визвольну боротьбу УПА проти окупантів України. Також скорочені
години викладання в школах української мови і літератури, змінені умови прове-
дення ЗНО, закриваються українські школи та дошкільні заклади. Не відстають
від Табачника депутати Ківалов і Колісніченко, які з допомогою тодішнього віце-
спікера комуніста Мартинюка проштовхнули закон "Про засади державної мов-
ної політики" всупереч Конституції України, рішенню Конституційного Суду Ук-
раїни № 10-рп/99 та Європейської хартії про мови.

6. Парламент та Уряд України щорічно збільшують видатки на утримання
депутатів ВРУ, СБУ, прокуратури, МВС, Адміністрації Президента, а на
соціальні потреби — зменшують, в результаті чого матеріальне становище гро-
мадян погіршується.

7. Верховна Рада вже вкотре провалила черговий законопроект (вересень
2010 р.) про правовий статус дітей політв'язнів та репресованих. На сьогодні діє
Закон Української РСР від 17.04.1991 р. "Про реабілітацію жертв політичних реп-
ресій на Україні", прийнятий ще комуністичним складом Верховної Ради, адже
для комуністів і понині політв'язні і репресовані є найлютішими ворогами.

Учасники Норильського повстання, політв'язні і репресовані вимагають:
1) Докласти всіх зусиль Кабміну, Верховній Раді і Президенту України, щоб

у листопаді 2013 року Україна стала асоційованим членом Євросоюзу;
2) Не укладати з Росією договір про здачу в оренду газотранспортної сис-

теми без співучасті в оренді Євросоюзу;
3) Прийняти закон про зняття депутатської недоторканності;
4) Запровадити систему виборів суддів усіх рівнів;
5) Прийняти закон про єдиний порядок нарахування пенсій для всіх кате-

горій громадян, включаючи депутатів ВРУ;
6) Прийняти новий закон про правовий статут політв'язнів, репресованих та

їх дітей;
7) Негайно відправити у відставку міністра освіти та науки Д. Табачника;
8) Так званий День захисника Вітчизни 23 лютого, який не має жодного

стосунку до України, замінити на 29 січня як День захисника України в пам'ять
про Героїв Крут, що віддали своє життя за незалежність України.

Це звернення проголосоване одноголосно.

За доручення учасників Збору —
голова оргкомітету, 
голова Всекраїнського товариства 
політичних в'язнів і репресованих Петро ФРАНКО
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Президентові України
Голові Верховної Ради України 

Прем'єр-міністрові України

ЗВЕРНЕННЯ

ХІ Збору (З'їзду) Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих

Десятки тисяч колишніх політв'язнів і репресованих, борців за незалеж-
ність України, за загальнолюдські права людини, а також тих, що стали невин-
ними жертвами тоталітарного комуністичного режиму, довгі роки чекають від
вас, представників вищої законодавчої і виконавчої влади, нового Закону, який
має усунути триваючу глибоку соціальну і правову несправедливість.

Нині чинний Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій
на Україні" жодним чином не вирішує наш статус у правовому і моральному
аспектах.

Новий Закон має дати високу моральну оцінку всім борцям за Незалежну
Україну, за свободу і демократію, передбачити зазначеним категоріям громадян
гідні умови матеріального забезпечення, постійну турботу з боку соціальних
служб.

Держава повинна вибачитись перед тими колишніми політв'язнями і репре-
сованими, що до теперішнього часу залишаються нереабілітованими, та забез-
печити терміновий перегляд їхніх справ.

Ухвалено делегатами ХІ Збору (З'їзду)
Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих

3 серпня 2013 року                                                     м. Львів
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Президентові України  
Голові Верховної Ради України  

Прем'єр-міністрові України
ЗВЕРНЕННЯ

Ми, делегати ХI Збору Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресо-
ваних, глибоко стурбовані ганебною антиукраїнською заявою 148 народних депу-
татів України від Партії регіонів і Партії комуністів до Сейму Республіки Польща
щодо подій польсько-українського протистояння 1943 року на Волині.

Важливо зрозуміти, що сьогодні немає однозначного погляду на спільну
трагічну історію України і Польщі того часу. Тому ми вважаємо, що треба мати
людську велич та політичну далекоглядність, аби переступити через історичні й
особисті кривди й образи і замість помсти вдатися до прощення та примирення.

Серед отих 148 каїнів, які підписали заяву, немає волинян чи хоча б тих, хто
глибоко знає цю вкрай заплутану й заполітизовану проблему та історію взаємо-
відносин українського і польського народів. Підписанти заяви, ясна річ, хотіли
одного: аби Сейм Республіки Польща визнав ОУН-УПА злочинною, приписавши
їй "геноцид поляків" на українській землі.

Національно-визвольна боротьба українців за створення власної самостійної
держави на своїх етнічних землях жодним чином не могла бути геноцидом іншо-
го народу. Влада України фактично відсторонилася від вивчення причин і
наслідків Волинської трагедії, а влада Польщі поставила цю проблему на держав-
ний рівень. Польській владі болить доля співвітчизників, українській — байду-
же. Колись Іван Франко пророче сказав: "Горе нашій нації, коли велика доба зас-
тане нас малими і не приготованими". Так і сталося. З польського боку були наз-
вані дуже завищені цифри жертв, а наша влада промовчала, отже — погодилася.
І досі мовчить. Хоча кількість українських жертв у цьому протистоянні була на-
багато більшою від польських. 

Погоджуємося із оцінкою, яку дав перший президент України Леонід Кравчук
— вчинок 148 народних депутатів є безпрецедентним у світовій історії: політики
однієї держави принизливо просять законодавчий орган іншої держави звинува-
тити в найважчому зі злочинів представників свого народу. Ми маємо підстави
оцінити дії цих депутатів як антигромадський, антинаціональний крок, який
можна прирівняти до національної зради.

Нацистський і більшовицький окупаційні режими завжди нацьковували наро-
ди один на одного, щоб їх ослабити у взаємопоборюванні: ослаблених легше
підкорити. Внаслідок цього нацьковування й виникали злоба і ненависть, жадоба
помсти. Все це було. Ми, члени Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і
репресованих як представники старшого покоління, давно це засудили, заклада-
ючи основи для мирного співіснування двох великих слов'янських народів — ук-
раїнського і польського.
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Ми, українці, завжди жили в дружбі із сусідами. Тільки не з тими, що до-
помагають окупантам (різних мастей) знищувати нас як народ і етнос.

Та наші спільні вороги не вгамовувались раніше й діють досі, це московсько-
більшовицькі та нацистські наїзники тоді й представники п'ятої колони сьогодні —
148 антидепутатів. Стверджуємо, на Волині в 1943 році обидва народи — україн-
ський і польський — стали жертвами сформованих на той час історичних обставин
та стереотипів, злочинної політики провідників окупаційних режимів, анархії та ха-
осу і небачених підступних провокацій, вчинених нацистами та більшовиками. 

Істина божественна, тож ми завжди стояли й тепер стоїмо твердо на позиції
— за волю людини, за волю народам, за незалежну Україну! І тому вимагаємо
вашого осуду цієї антиукраїнської заяви та її натхненників.

Слава Україні! Героям Слава!
м. Львів 3 серпня 2013 р.

ЗВЕРНЕННЯ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ 
КОМУНІСТИЧНИХ ТАБОРІВ

Ми, українські політичні в'язні комуністичних тюрем і концтаборів, ре-
абілітовані і не реабілітовані, 

ми, їхні родичі, діти і внуки, 
ми, нащадки виморених голодом, репресованих, розкуркулених і висланих

до Сибіру і Казахстану,
ми, виявляючи свою гідність, честь і громадянську позицію, приєднуємося

до акції "Не бійся! Ти українець!", яка розпочалася 3 лютого 2014 р., 
висловлюємо солідарність із тими молодими, мудрими і рішучими ук-

раїнцями, які виросли у вже незалежній Україні, які не хочуть повторити нашу
долю, які виборюють  на майданах краще майбутнє для себе і для всієї країни.

Ми обстоюємо омолодження і перезавантаження влади, яка брутально топ-
че демократію, яка прагне знищити Україну.

Ми виступаємо за мирне врегулювання існуючої кризи, за результативний
переговорний процес, правдиве інформування суспільства та проти насильства
і переслідувань.

Ми переконані у правильності стратегічного курсу України на європейську
інтеграцію, на впровадження загальнолюдських та демократичних цінностей у
нашому суспільстві й державі. Напередодні 200-річчя з дня народження нашо-
го Пророка ми впевнені, що збудеться його надія — ми "діждемося
Вашингтона з новим і праведним законом!"

Ми хочемо щиро пишатися своєю Батьківщиною. 

О. Різників, П. Отченашенко, В. Барсуківський, М. Мосюк,
О. Сокульська, О. Галай-Задворна, Л. Бондарева та інші.
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Два архіви ОУН 1947-1951 років, 
які пролежали в землі понад 50 років, 

Центр досліджень визвольного руху 
відреставрував та виклав 
у вільний інтернет-доступ

Документи можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного
руху, повідомляє прес-служба ЦДВР.

Архів Бібрецького районного проводу Організації українських
націоналістів знайшли закопаним у молочному бідоні в сусідньому Пусто-
митівському районі Львівської області ще у травні 2011
року.

Серед документів, які передали Центру досліджень
визвольного руху, — листівки, часопис "Ідея і чин", ін-
формативні, касові звіти підпілля ОУН, дані про
діяльність колгоспів, списки заарештованих та депорто-
ваних за 1944-1951 рр., комуністів радянських адмініст-
ративних і каральних структур, машинно-тракторних
станцій  і комсомольців, шкіл та вчителів по Бібрецькому
району Львівської області та ін.

"Цікавою в знахідці є серія із двох бофонів на вели-
кодню тематику, номіналами п'ять та двадцять карбо-
ванців. Це своєрідні квитанції на бойовий фонд, які видавалися населенню за
кошти або, приміром, продукти, віддані для потреб підпілля ОУН. Вони вико-
нували як фінансову, так і пропагандистську функцію", — розповідає керівник
архіву ЦДВР Андрій Усач.

В іншому архіві, знайденому у травні 2012 року в колишньому Рава-Русь-
кому (нині — Жовківському) районі Львівської області, є підпільні видання.
"Виявлені брошури, часопис "Бюро інформації УГВР" (Української головної
визвольної ради — підпільного парламенту), листівки дають змогу прослідку-
вати тематичне поле інформаційних матеріалів підпілля ОУН, які поширюва-
лись як серед власне підпільників, так і серед цивільного населення на межі
1940-1950-х років", — зазначає архівіст.

Нагадаємо, що Електронний архів визвольного руху є спільним проектом
ЦДВР, ЛНУ імені Франка та музею "Тюрма на Лонцького".

"Українська правда", 10.07.2014 р.
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Святославу Караванському — 
95 років!!!

Далеко від Батьківщини, за волю якої боровся
десятки літ, у далеких США самотньо відзначив
свій ювілей Святослав Караванський, борець за во-
лю України, філолог, літератор. Історичний клуб
"Холодний Яр" та газета "Незборима нація" щи-
ро вітають славного ювіляра! Довгих літ Вам, до-
рогий пане Святославе!

Святослав Йосипович народився в Одесі 24 груд-
ня 1920 р. в сім'ї інженера. Вірші та оповідання по-
чав писати у школі, деякі з них публікувалися в
піонерській пресі. 1938 року він вступає до Одесько-
го індустріального інституту, а наступного року ще й

на заочний відділ Інституту іноземних мов. 
Навчаючись в інституті, пробує перекладати. Остаточно зрозумівши, що хо-

че присвятити себе літературі, Караванський 1940 року залишає індустріаль-
ний інститут і добровільно йде до війська, щоб, відслуживши, вступити на
філологічний факультет університету.

У липні 1941 р. частина, в якій служив Караванський, потрапила у Західній
Білорусії в оточення німецьких військ. Уникнувши полону, Святослав на по-
чатку 1942 р. повертається до Одеси, вступає на літературний факультет
університету, зближується з гуртком української молоді, пов'язаної з ОУН. Ор-
ганізовує книгарню української літератури "Основа", а виручені гроші передає
на потреби гуртка й українського театру. За це він зазнав переслідувань ру-
мунської сіґуранци.

1944 року виїздить до Румунії, звідки в липні того ж року нелегально по-
вертається в Одесу, але вже третього дня, при спробі відновити зв'язок із ко-
лишніми гуртківцями, був арештований. Слідчі обіцяли звільнити Каравансь-
кого, якщо стане сексотом, але він відмовився. 7 лютого 1945 р. військовий
трибунал Одеського військового округу засудив Святослава Караванського до
25 років позбавлення волі. Карався в багатьох таборах (будував залізницю на
р. Печорі, рубав ліс біля Магадана, добував золото на Колимі, будував
магістраль Тайшет — Лена, шив одяг у Мордовії).

Після смерті Сталіна умови в таборах пом'якшали, і Святослав береться за
літературну працю. Пише вірші, віршовані казки, п'єси, перекладає з англійсь-
кої. Деякі з його творів публікувалися навіть у газеті "Літературна Україна".
1954 року розпочинає велику роботу над "Словником українських рим".

19 грудня 1960 р. на підставі ст. 2 Указу про амністію термін позбавлення
волі Караванському скорочено наполовину. Після 16 р. і 5 місяців ув'язнення
його звільняють. Повернувшись в Одесу, Святослав закінчив курси механіків
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ремонту обчислювальних машин, працює за цим фахом, а також слюсарем, пе-
рекладачем у редакції обласної газети "Чорноморська комуна", позаштатним
кореспондентом журналу "Україна", виїздить на заробітки в Республіку Комі.
Часто змінювати місця роботи доводилось через біографію: дізнавшись про
табірне ув'язнення, начальство звільняло його.

Вражає інтенсивність літературної праці Караванського. Він багато пере-
кладає, підготував книгу "Біографія слів", часто виступає з дописами про мо-
ву, підготував до видання збірку гуморесок і фейлетонів, перекладає для жур-
налу "Дніпро" роман "Джейн Ейр" Шарлотти Бронте, закінчує розпочатий у та-
борі "Словник українських рим" (близько 1000 друкованих сторінок). Ця пра-
ця високо оцінена фахівцями і має велике значення для розвитку літературної
і мовної культури України. Досі в Україні нічого схожого не створювалося.
Словник містить близько 60000 римованих пар, складених самим автором, а не
взятих із творів поетів.

1961 року Караванський одружився з Ніною Строкатою — мікробіологом,
українською патріоткою, а 1962 року вступив на заочне відділення філо-
логічного факультету Одеського університету. Брав активну участь у громадсь-
кому житті: збирав українські книжки для Кубані, звертався до різних
інстанцій із пропозиціями організувати всенародні торжества до ювілею Ми-
коли Лисенка, виступав за дублювання фільмів українською мовою і т. ін. 

1965 року, занепокоєний наростанням русифікації шкіл і вузів, Каравансь-
кий написав статтю "Про одну політичну помилку", а також листа Прокуророві
України з проханням притягнути до кримінальної відповідальності міністра
освіти України Ю. Даденкова за помилки, що призвели до порушення прав ук-
раїнської нації.

Караванський став постійним автором самвидаву — таким чином він роз-
повсюджував відкинуті владою листи та праці. 4 вересня 1965 р. у Каравансь-
ких проведено обшук, та нічого недозволеного не виявили. Наступного дня він
розіслав в офіційні інстанції протест. Невдовзі вручив у Києві консулам
Польщі та Чехо-Словаччини листи про "порушення ленінських норм
національної політики" в Україні та арешти серед інтелігенції.

13 листопада того ж року Караванського заарештовано. Оскільки не було фор-
мального приводу для суду, то на подання КҐБ Генеральний прокурор СССР Ро-
ман Руденко опротестував звільнення його за амністією. Без суду і розслідування
відправили досиджувати 25-річний термін (8 р. і 7 міс.) у таборах суворого режи-
му. На знак протесту Караванський оголосив голодування. У таборі він написав
низку звернень до офіційних інстанцій і громадськості, за що його покарали
ШІЗО (штрафним ізолятором), а в 1966 р. — півроком БУРу (барак посиленого
режиму). Святослав Караванський 5 разів на знак протесту оголошував голоду-
вання, яке на 9-10 добу тюремники переривали примусовим годуванням. 

У Владимирській тюрмі Караванський зібрав свідчення в'язнів, учас-
ників і свідків розстрілу радянськими карателями польських офіцерів у Ка-
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тині (Москва тоді підло звинувачувала у цьому злочині німців, фашистів),
підготував про це статтю, намагався через свою дружину передати її на во-
лю. Улітку 1969 р. Караванського заарештовано в тюрмі і 23 квітня 1970 р.
там же засуджено закритим судом додатково ще на 10 років тюрми і таборів
особливого режиму. 

Караванського визнано особливо небезпечним рецидивістом. Йому ін-
кримінувались численні спроби передати на волю листи, книги і журнали з
тайнописом, а також власні вірші. Попри суворий контроль, Караванському
вдавалося передавати на волю листи і заяви, зокрема про Катинську справу,
які одразу ж з'являлися в самвидаві (всі тексти були написані саліцилатом
натрію). У проміжках між покараннями Караванський закінчив переклад
"Джейн Ейр" Шарлотти Бронте і написав ще декілька зошитів до "Біографії
слів".

1967 року у дружини, Ніни Строкатої-Караванської, був обшук, під час яко-
го вилучено її заяви з приводу незаконного арешту чоловіка і табірного вірша
Караванського "Спадкоємцям Берії". Ніну заарештовано 6 грудня 1971 р. і за-
суджено на 4 роки таборів. Її подільнику Олексі Різниківу дали 5 з половиною
років, третьому, Олексі Притиці — 2 роки. 

Після звільнення Ніну не пустили до України, поселили в Тарусі під Моск-
вою. 9 листопада 1976 р. вона стала членом-засновником Української
Гельсинської групи. Святослав Караванський став членом УГГ у лютому 1979
року. Того ж року, восени, його було звільнено. Святослав Караванський провів
у неволі 31 рік. 

Звільнившись, він деякий час жив у м. Тарусі Калузької області. 30 листо-
пада 1979 р. разом з дружиною емігрував до США. Вони провадили велику
громадську й наукову діяльність, обстоюючи права України. Святослав Йоси-
пович присвятив своє життя захисту нашої мови, це стало його ремеслом, як
він сам сказав:

Кинути слово, щоб бомбою стало,
Кинути слово, щоб мури трясло,
Кинути слово, щоб всіх хвилювало,
Кинути слово — моє ремесло.

Він опублікував багато мудрих і потрібних книг із мовознавства. У Києві
вийшли три видання його "Практичного словника синонімів української мови"
(1993, 2000, 2007). Три видання витримав і його "Російсько-український слов-
ник складної лексики" (1998, 2006, 2008). Вийшли у світ і такі книжки Свято-
слава Караванського: "Пошук українського слова, або Боротьба за національне
"Я", "Словник рим української мови" (2004), "До зір крізь терня, або Хочу бу-
ти редактором" (2008), "Секрети української мови" (2009). 

Нагороджений орденом "За мужність" І ступеня (8.11.2006).
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І нині у свої 95 літ він активно пише статті на політичні теми, які залюбки
друкують газети України, і зокрема одеські "Чорноморські новини", де він
один час працював перед арештом.

Щиро вітаємо вельмишановного пана Святослава з ювілеєм, бажаємо дов-
гих років життя та звершення всього, що замислено для добра України!

Ірина РАПП, Василь ОВСІЄНКО, 
Харківська правозахисна група

Святослав Караванський з дружиною Ніною.
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ВІДПОВІДЬ 
СВЯТОСЛАВА КАРАВАНСЬКОГО

26.12.2015 

Дорогі друзі й колеги, українки та українці!
Щиро дякую за привітання з моїм ювілеєм. Я й сам ди-

вуюсь на мій ювілей. Живу один. Даю собі раду в усьому сам.
Ходити, ходжу мало. Більше їжджу на скутері. Місто дає
раз на тиждень авто й шофера — їхати на закупи. Писа-
ти — пишу на комп’ютері. 

Маю свою теорію довголіття. Я багато голодував у та-
борах, бувало й по місяцю. Лишалися шкіра й кості. А тоді
наростало нове тіло, нові клітини. Коли прийшла
старість, ці молоді клітини не хочуть вмирати і не дають
вмирати й старшим клітинам. Тому й живу і мабуть ще
буду жити. Надія Савченко, так я думаю, теж буде довго
жити, хоч вона голодувала молодою. Я голодував у 50 років.
Це зовсім близько до сьогодні. 

Виходить, що нема див на світі. Хоч, правда є диво:
Україна. Встає з колін. Це найголовніше.

Слава Україні!
С. К.
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Іван КОРШИНСЬКИЙ,
голова Закарпатської крайової 

організації ВТПВіР

ГІДНИЙ НАЩАДОК
КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ

Тим людям, яких ти на світі бачив,
Тим думам, якими свій шлях позначив,
Всьому, що в серце прийняв ти, брате,
Яке ж воно право має вмирати?

Ліна Костенко

Не можна не погодитися зі славетною поетесою. Людей, які присвятили і
присвячують своє життя змаганню за кращу долю рідного народу, — ми зо-
бов’язані пам’ятати.

28 січня 2014 р. нашому другові, співучасникові національно-визвольної
боротьби на Закарпатті за незалежність України, побратимові по сталінсько-
беріївських таборах ГУЛАГу Федорові Удичці виповнилось 85 років. Його
славному ювілею і присвячуємо ці спогади.

Хустська гімназія. 1940 рік. Ми, студенти 1-го класу, після народної школи
пристосовуємося до нових умов навчання. Намагаємося якомога більше за-
пам’ятати з того, що нам викладали професори, але це нам не дуже вдається...
Та був серед нас студент із села Королева Виноградівського району Закарпат-
ської області Федір Удичка, наш ровесник, син залізничника, який від самого
початку і до кінця спільного навчання (до 1945 року) виділявся не лише своєю
скромністю, зосередженістю, але й опануванням тонкощів усіх дисциплін. У
класі він був найкращим учнем.

Енергійний, міцний хлопчина любив спорт, особливо футбол, брав активну
участь у художній самодіяльності. Не за віком мудрий, залюбки займався гро-
мадськими справами і попри все знаходив час для читання літератури, в тому
числі забороненої. Зачитувалось цією літературою багато з нас, бо відчували,
що вона пробуджує патріотичний дух. Цей дух зблизив і поріднив нас на все
життя. З появою на Закарпатті комуністичного режиму поринули ми в націо-
нально-визвольний рух за незалежність України, який згодом був викритий.
Пішли арешти. Федора ув’язнено, а відтак військовим трибуналом прикордон-
них військ Закарпатського округу 9 червня 1947 року засуджено на 10 років
позбавлення волі з поразкою в правах на 5 років.

Виноградівська в’язниця. Вісімнадцятирічний юнак, виснажений повтор-
ними загостреннями ангіни, щойно витримавши операцію з видалення мигда-
ликів, стоїть перед несамовитим начальником відділення МГБ і вислуховує
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його “морально-виховні” повчання, під час яких той жорстоко знущався над
своєю жертвою. Федір Удичка згадує: „Він бив немилосердно, по-садистськи,
бив мене – ослабленого після операції, ледве живого. Він бив мене в ту части-
ну тіла, якої я сам перед собою соромився... А він ґвалтував мене морально, ка-
лічив фізично, щоб зробити мене нездатним мати нащадків — нових ворогів
його імперії”.

Дозволю собі пояснити, що то була за операція, після якої ледве живого
в’язня безжалісний емгебіст доводив до відчаю. На початку квітня 1947 р.
Удичці в Мукачівській лікарні зробили операцію з приводу задавненого запа-
лення мигдаликів. Сама операція пройшла гладко, але в післяопераційному пе-
ріоді виникло ускладнення (повторні кровотечі, що супроводжувались непри-
томністю). Та наближався Великдень, який того року припав на 13 квітня. Ви-
хована в релігійному дусі душа хворого прагнула зустріти найбільше христи-
янське свято вдома, серед своїх — з матір’ю, батьком та братом, і він наполіг
на достроковому виписуванні з лікарні. Та немилосердна доля приготувала Фе-
дорові нове випробування. Ще у Великодню п’ятницю з братом Павлом, зне-
силений, відвідав церкву, вклонився Плащаниці, а наступного дня, напередод-
ні Празника Празників, його вирвали з рук дорогої мами (яку він у той день ба-
чив востаннє) і рідних на довгі роки ув’язнення за те, що палко полюбив свій
згорьований народ, уболівав за його долю.

Так розпочався тернистий шлях улюбленого сина, взірцевого гімназиста,
вірного друга, пройнятого релігійним духом, який зі своїми здібностями міг
проторити собі шлях у життя за будь-яких умов, лише не тих, що склалися в
Закарпатті, коли почала виявлятися справжня суть більшовизму. Спалах удава-
ної українізації швидко минув, і стало не тільки зрозумілим, а й надто прозо-
рим, для чого воно задумувалося, — розпочався шалений тиск на українців-
патріотів, на церкву, на все, що було пов’язане з релігією й українською дер-
жавністю.

І коли старше покоління з Ясіня, Буштина, Хуста, Нового Давидкова та ін-
ших міст і сіл, колишні січовики Карпатської України, включилися в підпільну
боротьбу проти тоталітарного комуністичного режиму, свідома частина сту-
дентів без вагань пішла їм на допомогу; серед цих студентів був і Федір Удич-
ка. Носили їм усе необхідне для підпілля, знаходили при потребі квартири, за-
безпечували зв’язок, допомагали окремим підпільникам, переважно галича-
нам, податися на Захід (це був грізний 1945 рік)... Отже, виконували всю чор-
нову роботу, бо старші були вже в підпіллі.

Було б несправедливо стверджувати, що студенти залишалися лише прос-
тими виконавцями цих завдань. Беручи приклад із старших (членів проводу За-
карпатської крайової організації ОУН братів Дмитра і Юрка Бандусяків з Ясі-
ня, Михайла Ороса і Юрка Костюка з Буштина, Гаврила та Костянтина Куци-
нів з Хуста та інших), вони згуртовувалися в окремі підрозділи, що працювали
за всіма правилами визвольної боротьби, у тому числі й підпільної. У цьому,
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зрозуміло, допомагала відповідна література, яку отримували від ОУН неле-
гально. І в цій боротьбі поряд із буштинцями Іваном Андришиним, Іваном
Коршинським, Василем Микитою, Василем Новаком, Петром Паращинцем,
бедевлянином Іваном Чонкою та іншими Федір Удичка виявив себе з найкра-
щого боку. Знаменно, що всі вони були студентами Хустської гімназії.

Ферко (так ми його люб’язно називали) ніколи не ухилявся від завдань, ви-
конував їх ретельно, з почуттям великої відповідальності, був чудовим конспі-
ратором; брав безпосередню участь у перепровадженні окремих упівців з Га-
личини на Захід.

І в 1946-1947 рр. Федір Удичка тісно співпрацював із підпіллям, зокрема з
Іваном Чонкою, який на той час обіймав посаду станичного в с. Бедевлі. Таку
ж посаду Удичка обіймав в с. Королеві.

Навчання в середній школі районного центру сприяло розбудові підпільної
мережі, яка виходила за межі Королівської станиці на решту Виноградівщини,
а частково й на суміжні терени, зокрема Іршавщину, звідки походили одноклас-
ники Федора Удички. Те саме виконував на Тячівщині Іван Чонка. На цьому
етапі підпільної діяльності вони були районними провідниками. Через І. Чон-
ку проходив головний зв’язок з підпільним центром, куди він звітував, переда-
вав матеріали і отримував літературу, інструкції тощо. (Про умови та характер
своїх зусиль у цій роботі Ф. Удичка розповідає у своїх листах-спогадах до ме-
не, видрукуваних в кн. М.М. Вегеша “Назустріч волі”. — Ужгород: “Гражда”.
—2008).

На слідстві розумна поведінка Федора сприяла тому, що він отримав за ст.
54-12 Карного кодексу УРСР (знав та не доніс) “лише” 10 років виправних та-
борів. Але за своє “запіратєльство” на слідстві його покарали інакше. Уже на
пересильному пункті у Львові перевели до каторжників, з якими довелося від-
бувати покарання у таборах особливого режиму в Сибіру аж до звільнення.

Та й на волі пильне око емгебістів не давало йому спокою. Від виснажли-
вих допитів у Королеві, Виноградові та Ужгороді він пробував сховатися на
Уралі, у Башкирії. Проте й там його знаходили. Цю кару ніс передусім за те, що
не видав нікого. Таке не пробачалося...

Згодом Федір Удичка все-таки повернувся додому, у рідне Королево. Йому
пощастило здобути у Чернівцях вищу освіту і стати викладачем англійської
мови у рідній школі. Його учні, яких мені довелося навчати на медичному фа-
культеті Ужгородського держуніверситету, не приховували глибокої поваги і
любові до Федора Васильовича як до викладача і людини.

Бог ощасливив його прекрасним подружнім життям, подарував двох чудо-
вих дочок. Але в’язниці, пересильні пункти, каторжна праця добряче познуща-
лись над його здоров’ям. Особливо настраждався від бронхіальної астми, у ви-
дужання від якої перестав уже вірити. Рідні наполягали на виїзді за кордон із
надією, що хоч зміна кліматичних умов позитивно вплине на його стан. Зв’яз-
ки дружини з родичами в Німеччині сприяли цьому.
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З тугою в серці, попрощавшись із Кобзарем у Каневі та святинями золото-
верхого Києва, таки подався за кордон. Розрахунки були виправданими. Стан
здоров’я поліпшився, особливо після повторних мікрохірургічних операцій.
Будучи на пенсії, змушений був працювати. А працював, бо за кордоном умо-
ви цього вимагали, та й донечок треба було підготувати до життя. Йому вдава-
лось зі свого скромного заробітку виділяти дещицю ще й своїм друзям-побра-
тимам у Закарпатті. Більше того, за його кошти десятки побратимів впродовж
кількох років із вдячністю і сьогодні читають газету “Шлях перемоги”. Важко
уявити, як все це йому вдавалося.

Час від часу приїжджав і в рідний край. Дуже щасливим був на зустрічі з
друзями з нагоди святкування 70-річчя заснування Хустської гімназії. “Буває,
що в дитинстві чи юності трапляється щось таке, що накладає глибокий відби-
ток на формування характеру й світогляду людини, відтак — визначає сенс
життя, а з ним і подальшу роль та життєвий шлях до самої смерті. Таким вирі-
шальним чинником була для мене Хустська гімназія...” І далі: “Чому так? Бо
тут дозріла моя національна свідомість, а ця цінність — понад усі вартості. За
ці роки я остаточно переконався, хто я є, і чий я син, і що мені дальше робити
в житті, яким шляхом простувати...” — згадує у своїх спогадах Удичка.

Його тодішні міркування щодо політичної ситуації в Україні актуальні і в
наші дні: “Ми й сьогодні не повинні почуватись демобілізованими. Поки оста-
точно не закріпимо соборність нашої держави та не забезпечимо недоторкан-
ності наших кордонів, ми не маємо права на заходи чисто ностальгічного чи
розважального характеру, вони повинні мати політичний аспект...”

Удичка разом з іншими учасниками ювілейної конференції в Хусті з радіс-
тю підписався під зверненням до обласного керівництва — спорудити пам’ят-
ник воїнам УПА на Говерлі та закласти поблизу Хуста парк на честь загиблих
борців за свободу. Слава Богу, на сьогодні це здійснено.

Ні підпільна боротьба за складних умов комуністичного режиму, ні жахли-
ві слідства, ні тюрми, ні виснажливі сибірські табори не зламали дух патріота,
який усе своє свідоме життя присвятив боротьбі за краще майбутнє свого бага-
тостраждального українського народу.

Федір Удичка не є автором художніх творів, але його листи, їх зміст і стиль
не тільки додають нових штрихів до історії національно-визвольних змагань
закарпатців, а й будять почуття, по-художньому увиразнюють образ патріота
— борця за українську державність.

Надзвичайно боляче, що наш дорогий побратим Ферко зустрічає свій юві-
лей через важкі випробовування життя з підірваним здоров’ям. Та оптимізм
його не покидає, він вірить, що Україну чекає щасливе майбуття, що і наша
лепта у боротьбі за її долю відіграє свою роль.

З нагоди славного ювілею нехай Всевишній пошле йому зцілення і ще дов-
гих і щасливих років життя на многії і благії літа у дорогій і люблячій родині!
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ПОЧЕСНОМУ ГОЛОВІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА ПОЛІТВ'ЯЗНІВ І РЕПРЕСОВАНИХ  

ПЕТРОВІ ФРАНКУ — 80 РОКІВ
Минуло 4 липня 2014 р.

Петро Михайлович Франко народився 4 липня 1934 р. у с. Глиниці Львівсь-
кого воєводства (тепер Яворівський район Львівської
області). У 1945-1949 рр. навчався у Львівських се-
редніх школах № 44, 53 і 10. За приналежність до
підпільної юнацької організації "Святий Юр" та за
участь у національно-визвольній боротьбі 22 жовтня
1949 р. був заарештований. Після арешту 
15-річного П. Франка ув'язнили у Львівській тюрмі "на
Лонцького", де утримували до 20 червня 1950 р. Згодом
переведений у тюрму "Бриґідки". Відповідно до рішен-
ня Особливої наради при МДБ СРСР засуджений до
5 років таборів. Ув'язнення відбував у Мордовії. У
1954 р. був звільнений. 1980-1984 рр. навчався в Москві

в інституті. Пізніше працював на заводах у Львові. У 1991 р. реабілітований.
Дослідник, письменник, редактор, громадський і політичний діяч. Редактор

першого в Україні семитомного видання життєписів, споминів та нарисів учас-
ників національно-визвольної боротьби 40-50-х рр. ХХ ст. "У боротьбі за волю
України". Упорядник художньо-драматичних творів сина Івана Франка — Пет-
ра Франка. Автор численних біографічних буклетів-довідок про видатних ду-
ховних, наукових та військових діячів України. Автор праць: "Криваві сліди
Золотого вересня 1939-1941 рр.", "Нескорене юнацтво", "Репресоване духовен-
ство УГКЦ". З 2010 р. — Голова Всеукраїнського товариства політв'язнів і реп-
ресованих. Мешкає у м. Львові.

Уривки зі спогадів
Умови утримання в'язнів у тюрмі 

"на Лонцького", 1949 р., ч. 1.
"…Як я там вже зупинявся, відкривали так звану кормушку, це віконце, що

в дверях було. Наглядач називав букву — по букві йому зголошувалися. Ну,
наприклад, на букву "к" — Климко. Говорив перший — ні. Ше хто є на "к"? Ка-
же: "Коваль" — "Імя, отчество". — Він називає ім'я, по батькові. І йому кажуть
приготовитися. І тут відкривають двері, виводять в коридор. Але могло бути
таке, що, наприклад, одного вели зі слідства, а другого — навпаки. Одного при-
водили до камери, а другого виводили до слідчого. Якщо в коридорі зустріча-
лися, то повертали до стіни, руки назад. Цей, хто там провів його, — не мож-
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на було бачити, кого ведуть. Не дай Бог було повернутися, то тут же суворо за
це карали, тобто садили в карцер. То було як порушення внутрішнього розпо-
рядку. Дуже жорстоко було стосовно того. Не вільно було голосно говорити.
Пошепки говорили. І ще якщо, наприклад, на Різдвяні свята заколядували, то я
пам'ятаю як сьогодні, наглядач відкрив двері і сказав: "Ви знаєтє, когда волк
воєт?" Всі були здивовані, бо коляду колядували. У нас в камері було два свя-
щеники. І так все це релігійно відбувалося. Каже: "Когда волк воєт". Звичайно,
всі мовчали. Ніхто не відповів. Він каже: "Когда жрать хочєт". Отже, я вас мо-
жу ще й на штрафний пайок посадити. Тому тут було надзвичайно складно".

Умови утримання в'язнів у тюрмі "на Лонцького", 1949 р., ч. 2
"По-перше, мені дивно, тепер я дивлюся, тут є реконструкція — тут поста-

вили батареї. При тому часі, як я був, наприкінці 40-х років, тут батарей ніяких
не було. Тут ми всі своєю душею себе зігрівали. Я хотів ше раз підкреслити,
щоб усі могли враховувати, що це є пивниця. Це не перший чи другий поверх.
Це є пивниця. Умови були тяжкі. Тут люди майже всі хорували. Майже всі бу-
ли простуджені тільки через такі кліматичні умови. Світло цілодобово світило-
ся. Якщо вас напакували в цю камеру, яка мала два з половиною, від сили два
вісімдесят і до чотирьох метрів, і нас в тій камері сиділо 36 осіб, то можете собі
уявити, який стан був. І взагалі, як себе почували ті нещасні політичні в'язні.
Досить тільки того, що не було кисню. Це вже говорило, що організм ослаблю-
вався". 

Слідство у тюрмі "на Лонцького", 1949 р.
"І звідси нас переводили до слідчого, бо слідчі були в тому передньому кор-

пусі від вулиці Степана Бандери. І там вже проводили слідство. Ну про
слідство тяжко розказувати, тому що крім знущань більше нічого не було. Ме-
не, наприклад, слідчий не бив, але змушував стукати пальцем у стіну. Він сидів
за столом, щоби він чув, як я стукаю. То можна було десять разів стукнути,
п'ятнадцять, а більше ні. Крім цього, мали такі шафи, як напівбокс, в себе в
кабінеті. Він мене запихав у ту шафу. А в тій шафі як закритій, а тим більше,
що вона приготовлена була до того, щоб ти задихався. Поневолі задихаєшся,
починаєш гримати. Таким методом починає тебе допитувати. І крім цього був
такий слідчий, який українське прізвище мав. Взагалі у нас два слідчих мали
українські прізвища. Лисенка я пам'ятаю… старший лейтенант, у формі ходив
летуна. Але тим не менше дуже хитро себе поводив".

Перебування у тюрмі "Бриґідки", 1950 р.
"Там були досудові камери. Мене посадили після карантину в 60-ту камеру.

Я не знаю, що сталося, але з 60-ї камери мене викликали одного-єдиного. Заб-
рали мене і посадили в одиночну камеру. В одиночній камері я просидів
3 місяці. До 3-х чоловік призначалася одиночна камера. Лише цікаво — я ще
такої камери не бачив. З одного боку ви заходили як з коридору, а вікна вихо-
дили в коридор. І віддаль була десь на півтора метра — оце якраз є фасад з Го-
родоцької вулиці цієї тюрми. Сидів я в 43-ій камері 3 місяці. Оголошував я
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голодівку, але правда зреагували. На другий день мене викликали до опера. Був
такий старший лейтенант Родіонов. І коли я його запитував, за що мене поса-
дили в одиночку, то він мені заявив: "Кагда ти будєш в лєсу — ти будєш хазяїн,
а я здесь хазяїн. Іді до такой-то матері!" І назад мене загнали. І, до речі, повто-
рив: "Голодовка нє страшно. Ти знаєш, што ми с тобой зделаєм?" Ну шо роби-
ли? Насильно кормили через задній прохід — давали клізму. І так, шо спасіння
не було. Це були слідчі тюрми такі страшні. — А що вони давали в ту клізму?
— Харч. Харч давали через задній прохід. 

Знаєте, люди собі представляють дорослі поважного віку і починають роз-
казувати це, бачачи сьогоднішніми очима. Я це розказую вам як хлопчина 15-
річний, як він то собі сприймав. Вже на Андрія, 13 грудня, мене вночі викли-
кали в коридор. І в коридорі я там вже багатьох знайомих зустрів по Львову.
Десь хтось сказав, що будуть нам читати вирок. Закликали нас до старшого
наглядача. Старший наглядач прочитав нам, що "Особоє Совєщаніє города
Москви"... це я дослівно пам'ятаю… "города Москви за антісоветскую дєятєль-
ность, за подпольє"… багато там було начитано... терміном на 5 років таборів.
Треба було розписатися. Ми всі категорично відмовлялися підписатися. До
речі, зачитав мені так, що підполковник юстиції Віноградов тобі виніс такий
вирок — 5 років".
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ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ — 200

ЧИТАЙМО І ПЕРЕЧИТУЙМО КОБЗАРЯ!

Коли б якась добра людина, сповнена бажання
стати ще кращою людиною, звернулася до мене з про-
ханням: "Які три-чотири книги білоруської поезії ви
порадите мені перш за все прочитати?" — я, не заду-
муючись, відповів би: "Читайте "Шляхом життя" і
"Спадщину" Купали, "Нову землю" Коласа, "Вінок"
Богдановича, "Материнський дар" Гаруна… Читайте і
перечитуйте! Це великі художні відкриття національ-
ного генія, неперевершене уособлення творчого духу
народу на переломі його історичної долі… Окрім наз-
ваних, — сказав би я добрій людині, — обов'язково —

чуєте? — обов'язково! — читайте і перечитуйте сьогодні поезію Кобзаря…".
"Кобзаря? — почую я у відповідь здивування. — Але хіба Кобзар… належить
до білоруської літератури?..". "Кобзар, — відповім я, — найбільший з великих
синів українського народу, найгеніальніший з усіх народних поетів, яких пода-
рувало світові слов'янство. Адже ж він — безсмертний поет України, найве-
личніша й найяскравіша зірка на її поетичному небосхилі. Але належить він
усім — усьому людству, в тому числі — і нам, білорусам. Читайте його, будь
ласка. Читайте і перечитуйте!..".

Таку дав би я пораду добрій людині. І коли б розговорилися — напевно, по-
яснив би, чому. Чому особливо важливо звернутися в наші дні до поезії вели-
кого Кобзаря.

Тому, що його слово — вічно живе. Слово, народжене у великому, людяно-
му, чесному серці. У серці, тисячі разів зраненому кривдами, яких він зазнав
сам і його знедолений народ, у серці, до краю зболілім від страждань і горя,
змордованім і розбитім у безконечних поєдинках з неправдою і несправед-
ливістю, з усякою мерзотністю і вульгарністю. Погортаємо його щоденник —
цей рідкісної зображувальної сили людський документ. "Десять років неволі,
друже мій єдиний, скалічили, вбили і віру мою, і надію… Десять років! Вимо-
вити страшно! А витерпіти!.."

Це — про себе, про свою власну долю — долю великого святомученика
ХІХ століття. Та незрівнянно більше він говорить про муки-страждання без-
правних і знедолених братів своїх, про горе-недолю пригніченого, змученого
народу.

"Друзі мої, щирі мої! Пишіть, подайте голос за цю бідну, брудну, опаскуд-
жену чернь! За цього зневаженого безсловесного смерда!"
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Такий страшний своєю правдивістю голос, такий крик болю, крик на всю
Батьківщину і на весь білий світ рвався і з його кожного поетичного рядка. До-
лучення до поезії Кобзаря — це долучення до вічного духу боротьби проти
гніту і гнобителів, проти деспотизму і тиранії.

...Добра не жди, 
Не жди сподіваної волі —
Вона заснула: цар Микола 
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром, 
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру, 
Та й заходиться вже будить!..

Так, це він, Кобзар — у своїй, можливо, найнеповторнішій, найхарак-
тернішій іпостасі. Один з найніжніших у світовій літературі поетів, він був і
одним з найбезстрашніших в історії людства борців проти тиранії, і одним з
найнещадніших моральних суддів, — коли треба було вершити справедливий
суд над злом.

Долучення до поезії Кобзаря — це долучення до тієї внутрішньої свободи,
без якої поезії — в прямому сенсі слова — не буває; долучення до свободи
безоглядної, беззастережної і не перестрахованої; долучення до сміливості і
мужності говорити правду. Саме про це і тільки про це просить свою "долю-
порадоньку" музу поет:

Моя порадонько святая!
Моя ти доле молодая!
Не покидай мене. Вночі, 
І вдень, і ввечері, і рано
Витай зо мною і учи, 
Учи неложними устами
Сказати правду.

Долучення до поезії Кобзаря — це долучення до великої, безмежної і непе-
реможної любові і до такої ж безмежної, нищівної зневаги. Любов'ю була його
рідна мати Україна, її героїчне минуле, її добрі, прості люди, її чудові краєви-
ди і чарівні пісні… А зневагу пробуджували в ньому "юродиві діти" Бать-
ківщини — безвольні і покірливі, позбавлені почуття людської і національної
гідності, христопродавці.

Люде, люде!
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси, 
То оддасте.

Долучення до поезії Кобзаря — це долучення до високої, одвічної і невми-
рущої мрії людей про щастя, про мир і злагоду, про братолюбство на планеті.
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У вірші "Молитва" великий поет-гуманіст звертається до Всевишнього з таким
проханням:

Злоначинающих спини,
У пута кутії не куй, 
В склепи глибокі не муруй.
А доброзиждущим рукам
І покажи, і поможи,
Святую силу ниспошли.
А чистих серцем? Коло їх
Постави ангели свої
І чистоту їх соблюди.
А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.

Братолюбство — ось про що його і перша, й остання думка, його і перший,
і останній клопіт! Люди приходять на світ, щоб жити братами, по-братськи, і
тричі прокляття тим, хто їх робить ворогами!..

Долучення до поезії Кобзаря — це долучення до великих, найплодо-
творніших, найжиттєздатніших і життєдайних традицій вітчизняної літерату-
ри, в основі яких — правдивість, народність, демократизм.

Долучення до поезії Кобзаря — це долучення… Але — спинімося! Хіба
можливо перелічити або проілюструвати все, чим жило серце такого поета, що
увібрало і таїть в собі його слово? Той, хто поставив би перед собою таку ме-
ту, — поставив би перед собою завдання непосильне. А головне — навіщо ро-
бити це за читача? Нехай читач сам візьме з полиці книгу і своє відкриття Коб-
заря почне самостійно. Відкриття, в якого є початок, але ніколи — скільки не
читай і не перечитуй — не буде кінця.

Ніл ГІЛЕВИЧ, 
лауреат Державної премії Білорусі імені Янки Купали

Переклад з білоруської
Данила КОНОНЕНКА
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Ірина МОЛЧАНОВА

ВАСИЛЬ СТУС — ПОЕТ І ПАТРІОТ

4 вересня 2015 р. минуло 30 років з дня його смерті

Як став поетом, Василь Стус розповідає у власній дуже короткій автобіо-
графії до збірки "Зимові дерева", надрукованій у 1970 році в Брюсселі (Бель-
гія). Там він висловив головне кредо свого життя, якого дотримувався до ос-
таннього подиху, проте ми, читачі, не можемо його сприймати однозначно. Чо-
му? Судіть самі. Стус пише: "Ненавиджу слово "поезія". Поетом себе не вва-
жаю. Маю себе за людину, що пише вірші. Деякі з них — як на мене — пу-
тящі. І думка така: поет повинен бути людиною. Такою, що повна любові, до-
лає природне почуття зненависті, звільняється від неї, як од скверни. Поет —
це людина. Насамперед. А людина — це, насамперед, добродій. Якби було кра-
ще жити, я б віршів не писав, а — робив би коло землі. Ще — зневажаю
політиків. Ще — ціную здатність чесно померти. Один з найкращих друзів
— Сковорода." (Київ, 1969).

Отже, Василь Стус не вважав себе поетом, але ми знаємо, що за свої по-
етичні твори, зокрема за збірку "Дорога болю", він був нагороджений у 1991 р.
Шевченківською премією (посмертно), а за свою останню збірку "Палімпсес-
ти", яка вийшла за кордоном у 1985 р. під час його другого ув'язнення, Стус був
висунутий на здобуття найвищої у світі Нобелівської премії славетним німець-
ким літератором Генріхом Беллем. І цілком можливо, що саме це висунення
прискорило смерть політв`язня. 

Відтак, за всіма ознаками — Василь Стус був не просто поетом, яких в
Україні багато, а видатним, навіть геніальним поетом, якого шанує весь світ!

Проте Василеві друзі-шістдесятники, котрі його добре знали по боротьбі
проти радянського режиму та по перебуванню у концтаборах, стверджують,
що "головним твором Стуса є його життя" (Євген Сверстюк). Публіцист з
Ленінграда Михайло Хейфець, який перебував разом із Василем у Мордовії, із
сумом зазначав: "На зоні у мене виникло почуття, що мало хто з українців
усвідомлював, який великий поет живе серед них у наш час". " В особистому
спілкуванні мене вражало у Василеві те, що при зовнішній величавості, відчу-
валась у ньому внутрішня невпевненість у собі. Здавалось, він не розуміє спра-
вжнього масштабу свого обдарування. Мабуть, відсутність зримого успіху в
літературі (того, що зветься "літературною славою") та обережне ставлення од-
нодумців вплинуло на його самооцінку". 

Чому ж українці не дуже звертали увагу на твори Стуса? Я бачу дві го-
ловні причини. По-перше, майже всі митці-шістдесятники, такі як Іван Світ-
личний, Ігор Калинець, Микола Руденко та безліч інших, писали вірші у конц-
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таборах. Бо для творчих людей, інтелігентів поезія була чи не єдиним спосо-
бом не збожеволіти у цьому ворожому тюремному світі, в умовах постійного
знущання, приниження людської гідності й виснажливої праці. Тому ув'язнені
українці й не вирізняли Стуса-поета серед інших віршарів.

По-друге, мова Василя Стуса дуже незвична, хоча й українська. Наприклад,
Микола Руденко прямо казав, що він не розуміє його писань. Чому? Оскільки
Василь у творчості дотримувався не звичної нам шевченківської співучості, а
схилявся до стриманих у формі, часто неримованих зразків західноєвропейсь-
кої культури, яка на той час в Україні майже не застосовувалась. Його вірші
сповнені неологізмів та слів у незвичному вигляді, коли дієслова стають імен-
никами і навпаки, наприклад жевріти перетворюється на жеврість, а пазурі,
дзьоби на "опазурились солов`ї, одзьобились на нашій Україні". Поет вигадує
багато нових дієприкметників: сколінені, прочернене, гільотинований, очужі-
лий, надсило, визорений; створює складні слова, особливо з частиною само —
самовтрата, самовигнання, самосмерть. 

Навіщо він так робить? З метою зробити кожне слово у віршах максималь-
но влучним, надати йому подвійний зміст, нову глибину, за рахунок чого весь
твір стає більш компактним і водночас більш виразним. Вірш "Над осіннім ста-
вом" із збірки "Веселий цвинтар", написаний наприкінці 60-х років, є одним із
зразків концентрації новотворів у В.Стуса і передає його відчуття трагічності
майбутнього:

Цей став повісплений, осінній чорний став,
як антрацит видінь і кремінь крику,
виблискує Люципера очима. 

П'янке бездоння лащиться до ніг.

Криваво рветься з нього вороння
майбутнього. Летить крилатолезо
на вiття виголiле. Рине впрост
на утлу синь, високогорлі сосни
і на пропащу голову мою.

Охриплі очі збіглися в одне — 
повторення оцього чорноставу,
насилу вбгане в череп. Неприхищений,
а чуєш, чуєш протяг у душі!?

Треба зазначити, що ще Андрій Малишко, який робив анотацію на його
першу публікацію у "Літературній газеті" в 1959 р., помітив: "Добре знання
мови визначає культуру цього молодого здібного літератора", а Михайло Хей-
фець згадує: "Книга, яку він постійно носив при собі в зоні, називалась "Слов-
ник поліських говірок". Тобто, поет наполегливо працював над вдосконален-
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ням знання рідної української мови, оскільки саме мова була його втіхою й
інструментом боротьби із радянською владою. 

Тепер пропоную повернутись до питання, яке поставила на початку: ким же
насправді був Василь Стус — поетом чи незламним борцем проти тоталітарно-
го режиму? На мій погляд, ці дві іпостасі Стуса доповнювали одна одну і сти-
мулювали одна одну до розвитку. 

Спробуємо побіжно дослідити еволюцію особистості Василя Семеновича
за допомогою його творів у скороченому вигляді. 

У молоді роки він поводився як пересічна людина: 
Учора, як між сосон догоряв 
мій день домашніх клопотів, я думав:
життя — занадто довге задля нас...
Добутися б до п'ятниці, на тиждень
бодай хоч раз пірнути в самоти
невистояний алкоголь. Спинитись
обличчям до пітьми. Хай буде сніг
І хай на лиця падає схололі. (Х.1963)

Одружившись, відчував себе цілком щасливим:
На роботі дружина. У яслах — син.
Тиша. Розкошуй.
Поки години пік — сиди. Втішайся...
Порожнеча щастя.
Дякую, Господи! (1969)

Але з часом Василь усе більше вивчає поезію світу, занурюється у філо-
софію, думає. Через це надходить усвідомлення абсурдності радянського жит-
тя.  

Отак живу: як мавпа серед мавп,
чолом прогрішним із тавром зажури
все б`юся об тверді камінні мури,
як їхній раб, як раб, як ниций раб...

Добра освіта, точніше самоосвіта, допомагає зрозуміти, що між проголоше-
ними гаслами демократії у СРСР і тим, що відбувається в дійсності, — прірва.
Свідомість поета починає роздвоюватись:

Мені здається, що живу не я, 
а інший хтось живе за мене в світі
в моїй подобі. Ні очей, ні вух,
ні рук, ні ніг, ні рота. Очужілий
в своєму тілі. І, кавалок болю,
і, самозамкнений, у тьмущій тьмі завис...

Тим часом Хрущовська відлига закінчилась, інакодумців почали саджати в
тюрми. У вересні 1965 р. Стус разом із Іваном Дзюбою, В'ячеславом Чорново-
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лом виступають проти репресій у київському кінотеатрі "Україна". Після того
Василя миттєво відрахували з аспірантури, працювати йому також не дають.
КДБ дихає в потилицю, наказує друкарні знищити вже набрану збірку "Круго-
верть", дають оцінку його критиці. Поет саркастично кидає слідчим вірш:

Балухаті мистецтвознавці!
Вам незручно в цивільному одязі, 
вам дуже незручно,
коли шиї не душить кітель, 
коли ноги не чують провалля
діагоналевих галіфе.
Балухаті мистецтвознавці!
Вам даремно іспитувати мене:
я знаю всі ходячі цитати 

з патентованих класиків...
То який же я в біса неблагонадійний?

Знаючи англійську, німецьку, французьку мови, Стус робить переклади з Гете,
Лорки, готує статті про творчість Г. Белля, Б. Брехта, досліджує творчість ук-
раїнських попередників В. Свідзинського, П. Тичини... Його роботи ніде не дру-
кують, хіба трохи за кордоном та у самвидаві. Тоді митець починає писати
відкриті листи до Спілки письменників, ЦК КПУ, Верховної Ради, КДБ... Нарешті
його почули. 13 січня 1972 р. Василь Стус заарештований разом із правозахисни-
ками І. Світличним, Є. Сверстюком, Ігорем та Іриною Калинцями. У вересні він
отримав вирок: 5 років концтаборів (Мордовія), 3 роки поселення (Колима).

Як не дивно, душа поета відчула полегшення. Тепер він точно знав: його
шлях — це шлях боротьби з радянським режимом за свободу України до кінця,
до загину. 

Як добре те, що смерті не боюсь я
І не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що вам, богове, низько не клонюся
в передчутті недовідомих верст.
Що жив-любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну
і в смерті обернуся до життя
своїм стражденним і незлим обличчям,
як син, тобі доземно поклонюсь,
і чесно гляну в чесні твої вічі.
І чесними сльозами обіллюсь... 

20.01.1972
У своїх подальших творах поет і син українського народу об'єднались в

незламного борця за волю України.
Маріуполь, 28.02.1913
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Олена ЗАДВОРНА-ГАЛАЙ
ЗА ЧЕСТЬ УКРАЇНЦІВ

Коли б така суперечка між офіцерами виникла, скажімо, іще в часи Тараса
Шевченка, то вона закінчилася б, напевно, викликом на дуель. А в сталінську
епоху військового льотчика Івана Терещенка, учасника боїв у Другій світовій
війні, за відчайдушний вчинок — захист гідності української нації — спрова-
дили на каторжні роботи.

Отчий край Івана Федосійовича — слобода Петрівка Гребінківського райо-
ну Полтавської області. В яблуневих та вишневих садах, з мальвами та чорноб-
ривцями у дворі. Його батько Федос Терещенко повернувся сюди з австрійсь-
кого полону 1918 року й одружився з Тетяною Ліновицькою із шанованого за-
можного роду. Удвох збудували добротну хату, виростили в ній шестеро дітей:
Тетяну (1919), Івана (1922), Павла (1924), Терентія (1926), Олексія (1929),
Надію (1938).

Хоч давно Іван Федосійович киянин, але рідна домівка у снах і спогадах
часто навертає у щемне дитинство. Достоту пам'ятає, як у 1937 році, п'ятнад-
цятирічним хлопчиною, їхав навчатися до гірничопромислового училища
м. Макіївки Донецької області.

Коли сів у потяг, одразу ж кинувся до вікна, дивився на маму й тата, пере-
бирав у пам'яті, чи не образив їх коли. Думав, хто ж тепер допомагатиме матері
прополювати, а потім витягати з-під снігу ті кляті буряки, від яких у неї покру-
тило пальці на руках і ногах. Пізніше написав для них коротенького вірша. І з
того часу уже не раз торкався поетичного слова, це допомагало "втихомирюва-
ти" і думки, і душу. 

…Вокзал і гул. Життя дорога рання.
І молиться матуся: "Отче наш…"
Я ж у Донбас зібрався на навчання,
Не плачте, мамо, син мужніє ваш.

Дає напуття на дорогу тато…
Сідаю в потяг — й миттю до вікна:
Такі обличчя рідні, що й казати!
У вишиванці мати, як весна…

З батьками залишалася тоді старша сестра Тетяна, яку фашисти вивезли до
Німеччини у 1941 році. Там вона вийшла заміж за українця, народила донечку,
яку під час бомбардування американцями міста загубить. І тільки через
вісімнадцять років розшукає її через Міжнародний Червоний Хрест. За ро-
димкою на руці, аналізами ДНК. Так і їздитиме до доньки в Німеччину, а та до
неї в Австралію.

51



Дев'ятнадцятилітній Павло загине 1942 року, коли його разом з іншими но-
вобранцями знімуть з ешелону і беззбройними кинуть проти ворога. Сімнад-
цятирічного Терентія заберуть форсувати Дніпро, там отримає важке поранен-
ня, від якого матиме незагойну рану аж до кінця свого короткого життя.
Олексій мирного вже часу вивчиться на офіцера. Нині він — майор запасу, ки-
янин. Надія вийде заміж. З дітьми та онуками мешкає в столиці.

…Іванові Терещенку навчання в гірничопромисловому училищі давалося
легко. Серед однокурсників виділявся високим ростом, міцною статурою. Доб-
розичливість і повага — невід'ємні риси характеру.

Якось до училища завітали інструктори Макіївського аероклубу. Запитали,
хто хоче піти на курси пілотування. Бажання у юнака таке зріло давно. Як тут
не погодитись!

У 1940 році Терещенко успішно закінчує курси в аероклубі і стає курсан-
том льотного військового училища. Разом з ним навчався майбутній космонавт
Георгій Береговий.

На початку війни училище евакуювали до міста Уральська (Західний Казах-
стан). Двадцять чотири його випускники були удостоєні звання Героя Радянсь-
кого Союзу.

Свій перший бойовий виліт Терещенко здійснив у 1942 році на штурмови-
ку ІЛ-2 неподалік Сталінграда. Тримався у небі впевнено. Завдання, покладе-
не на нього, виконав успішно. Це додало рішучості і сміливості.

Після модернізації літака екіпаж складався з двох членів — пілота і стріль-
ця, на борту — дві гармати, два кулемети, до 600 кілограмів бомбового наван-
таження.

У жорстоких боях із ворогом штурмова авіація зазнавала величезних утрат.
Це пояснювалося тим, що її машини призначалися для ураження противника
на низьких висотах.

Івана Терещенка за роки війни збивали сім разів. Уперше це сталося під
Сталінградом, після кількох місяців повітряних боїв. Підбитий літак вдалося
перетягти за лінію фронту.

Після Сталінградської битви Терещенко воював на Курській дузі. 
Вдруге його збили над селищем Солоне Дніпропетровської області. Снаряд

уцілив у мастильний радіатор. Вистрибнув, коли переконався, що дотягнув маши-
ну в безпечне для вибуху місце. Уже в лозняку, звільняючись від строп парашута,
зрозумів, що разом зі стрільцем Василем Скляренком опинився на окупованій те-
риторії. Молодий німець-автоматник, який заблукав у цих непролазних лозах, пев-
но, й сам не сподівався на таку зустріч. Розгублено розглядав льотчика, постояв тро-
хи і пішов геть, полишивши Іванові свою співчутливу дитячу усмішку. Іван мав
пістолет, пальці нащупали його верхівку, але утримався од пострілів, коли німець-
кий воїн повернувся до нього спиною, прикритою плащ-накидкою. Альтруїст —
перше, що спало на думку про нього… Або ж — новобранець, який розгубився під
час зустрічі віч-на-віч з радянським пілотом, таким же молодим, як і сам.
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Дочекавшись сутінків, Терещенко зі Скляренком за три дні добралися до
своєї ескадрильї. І знову штурмували фашистські об'єкти.

Утретє літак Терещенка було збито в небі Запорізької області. Але вдалося
дотягнути до свого аеродрому.

Дізнавшись, що ескадрилья має передислоковуватися на Північний фронт і
дозаправлятиметься в Прилуках, льотчик Іван Терещенко обдумує, як подати
вісточку рідним, коли в небі пролітатиме над рідною домівкою…

Тож, пролітаючи над обійстям батьківської хати, зробив над ним кілька кіл
і дав салют із гармат. Коли на подвір'ї з'явилися постаті, опустив невеличкий
пакунок з листом. Його тоді підняв молодший брат Олексій. Батьки, прочитав-
ши листа, одразу зібралися до Прилук…

Війна тривала в Ленінграді та Прибалтиці. На одній з околиць Риги після
виконання бойового завдання, при поверненні на аеродром, у літак Терещенка
влучив великої потужності снаряд. Екіпаж ледве встигає вистрибнути з пала-
ючого штурмовика. Парашути розкрилися на малій висоті. Іван зазнає тяжкого
поранення, марить. Зрештою збагнув, що опинився у полоні.

По дорозі до в'язниці у Німеччині Терещенко, Скляренко та ще троє смілив-
ців спробували втекти. Добу переховувалися в різних заростях, доки на них не
натрапив німецький патруль. Утікачів кинули у фронтовий табір міста Заган.
Одначе задум чергової втечі не полишав Терещенка. Через декілька днів із
підвального приміщення й невеликого продувного отвору вибрався на поверх-
ню. Захаращений двір та сутінки дали можливість непомітним вийти за тери-
торію табору. На четверту добу його спіймали, жорстоко побили і закривавле-
ного кинули у спеціальну в'язницю для втікачів.

Згодом Терещенка перевозять до іншого табору. По дорозі втікає. Через два
дні його спіймали і кинули у холодний підвал. Коли туди запроторили ще чо-
тирьох утікачів, німецький охоронець побачив хлопця вже таким, що не пода-
вав ознак життя. Лише після кількох ударів чоботом тіло заворушилося. Тоді
Івана на ношах перенесли до туберкульозного бараку радянських військовопо-
лонених, де кожні дві-три години хтось умирав. У записничку, який Іван носив
при собі, з’являється вірш про його душевний стан:

Як жаль розстатись з виссю неба,
З його простором голубим!
Щоб це відчути, в ньому треба
Літати янголом святим.

Як жаль розстатись зі штурвалом
І срібне літака крило
Змінить на темряву підвалу — 
Так наче й слави не було…
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У лютому 1944 року радянські війська вступили до містечка Заган і звіль-
нили полонених. Терещенко потрапляє під сувору перевірку служб НКВС.

Виснажливі допити відбувалися кілька разів на добу. Знемагав від них і
фізично, і морально. Нарешті за ним прилетів командир ескадрильї Дмитро
Галігузов з усіма потрібними документами, що підтверджували його заслуги у
війні з ворогом та бездоганну службу в армії. Терещенко знову потрапив до
свого полку. Та на душі неспокій і гніт. Певно, далися взнаки події останніх
днів і місяців — і полону, і допитів.

Сталось так — втомилася людина,
Що не мила світла їй година.
Сірі будні ледь повзуть тихцем.
Люди майже на одне лице…

Після перемоги над гітлерівською Німеччиною Терещенка відправляють на
війну з Японією. За майстерність вильотів і бойових дій постійно отримує по-
дяки і нагороди.

Коли Японія капітулювала, військовий льотчик Іван Терещенко служить у
Дагестані в місті Дербенті. Випробовує та освоює бойову машину ІЛ-10. Але
після кожного тренування почувається зле, до рубчика обливається потом. Од-
ного разу, повертаючись із нічних польотів, зайшовся тривалим кашлем, підня-
лася висока температура. Вердикт лікаря виявився невтішним, але обнадійли-
вим: закрита форма туберкульозу. Зробили піддування (пневмоторакс) легенів,
лікувався протягом двох місяців, і хвороба відпустила. Його перевели до війсь-
кової частини, що дислокується в Естонії. Призначають диспетчером Таллінсь-
кого аеропорту. Він чекає на квартиру, куди планує забрати з Дербента дівчину,
щоб нарешті облаштувати сімейне життя.

Це був 1947 рік — післявоєнна розруха, рідні з Полтавщини повідомляють
про великий голод на Україні. Чим може, намагається допомогти батькам. 

Всюди точаться розмови про війну та її наслідки.
Іван Федосійович ніколи не протиставляв себе людині іншої національ-

ності, хоча дуже любив українську мову, писав нею вірші, які читав фронтовим
друзям-землякам. Не чув серед бійців — вірменів, грузинів, молдаван, ес-
тонців, щоб ті зневажливо ставилися до тих, хто не з їхнього роду-племені. Та
примічав, що в атаку на ворога здебільшого кидали солдатів інших національ-
ностей, особливо тут не церемонилися з українцями. А нагороди вручали в
першу чергу росіянам — і заслужено, і не заслужено.

Якось у Талліні, де він служив, виникла розмова-суперечка щодо участі у
війні людей різних національностей. Один з офіцерів почав твердити, що
російський солдат виніс майже увесь тягар бойових дій на своїх плечах. Інші,
мовляв, діяли, як зрадники. І звинуватив, зокрема, українців. Капітан Терещен-
ко почав доводити на фактах, як тисячі земляків, щойно мобілізованих, не-
озброєні йшли у бій за наказами командирів-невігласів і тут же гинули або ж
поверталися додому каліками. На що той обізвав його "хахлом неотесаним",
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який на війні нічого не бачив. Іван, не роздумуючи, дав йому ляпаса, забувши,
яку силу мала натренована біля штурвалу рука. Майор упав, заюшений
кров'ю…

Збіглося начальство, почалися надокучливі та прискіпливі "розборки". Су-
див Івана Терещенка судовий трибунал. І "навішали" звинувачень аж на сім
років тюремного ув'язнення у Воркуті на виправних роботах.

Працював на розвантаженні вугілля, яке подавали "на гора", у 60-градусні
морози. Бачив, як людей піднімали зі штреків промоклими до ниточки. Вони
були виснажені і голодні, ледве трималися на ногах. Щоденно з копалень пода-
вали тіла загиблих, яких заривали у сніг. Навесні їх поїдали песці, з яких виго-
товляли цінне хутро. Можливо, для кремлівських "небожителів".

Цьому пеклу він віддав майже три роки своєї молодості. Намагався працю-
вати без жодних порушень, щоб зменшили термін "відрядження" і якнайшвид-
ше повернутися до рідних людей, котрі й гадки не мали, де він перебуває
насправді. Окрім того, посилав листи у полк, де служив, до друзів, щоб покло-
поталися і добилися перегляду його справи.

Був Іван Федосійович і свідком масового розстрілу каторжан із Західної
України, які повстали проти нелюдських умов праці.

Зі мною смуток і журба — 
Життя мого постійна варта.
Чи ж прагнув я цього хіба,
Чи долі іншої не вартий?!

Нарешті Іван Терещенко дочекався доброї звістки: командир 955 штурмо-
вого авіаційного полку П.Симонов домігся перегляду справи Головним уп-
равлінням таборів СРСР. 1951 року Іван Федосійович повертається на Полтав-
щину до батьків повністю реабілітованим. При рості до двох метрів важив за-
ледве шістдесят кілограмів. Мати відпоювала козиним молоком. На м'ясо ще
довго не міг дивитися.

Не відкладав поїздки в Дагестан до сина і дружини, щоб "очно" їй роз-
повісти про "відрядження" та поставити усе на свої місця…

За сприяння однополчанина-командира Александрова та його друга — Си-
дора Ковпака — Іван Терещенко отримав квартиру в Києві, влаштувався на по-
саду інженера на заводі.

Він нагороджений орденами Червоного Прапора, двома орденами Червоної
зірки, Вітчизняної війни 1-го і 2-го ступеня, орденом Богдана Хмельницького
3-го ступеня, багатьма бойовими медалями.

Лиш прокинусь, то журу долаю
За життям, де був я молодий.
Дружбу фронтову не раз згадаю
І наш полк військовий штурмовий.
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Всі були ми із одного полку,
Молоді і юні йшли у бій — 
Петрусі, Івани і Миколки…
Скільки вас у пам'яті моїй!

*  *  *
З Іваном Федосійовичем я зазнайомилася у червні 2006 року в санаторії

Міністерства оборони України (Крим, Алупка). Ось він — худорлявий, високо-
го зросту, робить фізичні вправи, а за деякий час занурюється у бірюзову
глибінь моря. Іноді запливає аж за буйки. На березі обтирається рушничком і
лягає просто неба на гарячу рінь, накривши брилем голову.

Цікаво, про що він думає в такі хвилини? Можливо, про вир війни, в якому
крутило його від початку до кінця, про воркутинські випробування? А чи дав
би знову ляпаса отому зарозумілому майору? Тепер — навіть кілька. І за своїх
братів. Бо честь і гідність для капітана Івана Терещенка багато важать. Тим па-
че, коли йдеться про зневагу його нації. Напевно, це поклик шляхетної крові,
що передався від матері з боку Ліновицьких. Та й у генах від батька, предки
якого були сміливцями-козаками, немає малоросійського самоприниження, на
яке розраховував кривдник-офіцер.

Напевно, думав він про своїх коханих жінок, котрі народили йому шістьох
синів і дочок. Нащадками задоволений, усі вони гарні люди, уважні до нього і
дружні між собою. Він любить їх і завжди чекає до себе в гості.

Дивуюся в усьому Івану Федосійовичу. Там, біля моря, підходив до нашого
гурту, привітно усміхався, жартував. Щось розповідав, а то заохочував когось
до вправляння у складних фігурах танцю. А мене запросив на День перемоги
повальсувати у столичному гідропарку. Ця романтична пропозиція вразила
присутніх галантністю, нагадала про світські манери офіцерів кінця Х1Х
століття… То ж хіба відмовишся?!

В образі Івана Терещенка проглядається життя багатьох знайомих і не
знайомих чоловіків-українців, які в той чи інший спосіб натерпілися чужинсь-
кого свавілля, де кожен ніс свою нелегку ношу при комуністично-більшовиць-
кому режимі.
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ЗИНОВІЙ СЕРДЮК —
УПІВЕЦЬ І ПОЕТ

Зиновій Степанович Сердюк (29.05.1927, с. Гаї Шляхтинецькі, нині Гаї
Шевченківські Тернопільського району) — учасник національно-визвольних
змагань, літератор, громадський діяч. Навчався у Бережанському педагогічно-
му училищі (1944-45). Від травня 1945 — в УПА.
Заарештований, засуджений на 10 років позбавлен-
ня волі й 5 років обмеження прав. Покарання відбу-
вав у вугільних копальнях Воркути. Звільнений
1954 р. Від 1955 р. працював у будівельних ор-
ганізаціях. Співголова Тернопільської районної
спілки політв'язнів і репресованих (від 1993). Ав-
тор збірок поезій "'Нескорені в боях і у темницях"
(1997), "З Україною в серці" (1998), "Навічно в
пам'яті" (2001), "Незламні духом", "Армія століття"
(обидві — 2002), "В борню покликані сумлінням"
(2003), "Біль і гнів", "Армія безсмертних" (обидві
— 2004), "Що хвилюватиме повік", "З Богом крізь життя" (обидві — 2005),
"Той час буремний" (2006), "Завжди в напруженні" (2007), "Більшої любові
нема..." (2011), "Бо настав такий час" (2012), публікацій у періодиці. Делегат
ХІ збору ВТПВіР. Друкуємо розповідь про Зиновія Сердюка відомої письмен-
ниці Ірини Дем’янової та вірш цього прекрасного, Богом натхненого поета.

Зиновій Сердюк і Михайло Слободян
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Ірина ДЕМ’ЯНОВА

ПОКЛИКАНИЙ ЗАСВІДЧИТИ ПРАВДУ...

Тримаю в руках кілька поетичних збірок. У них — пристрасна оповідь про
буремні сорокові, правдиві свідчення про мужність та героїзм воїнів УПА, про
незламність та патріотизм їхніх симпатиків.

Це вірші-новели, вірші-балади, вірші, в яких пульсує історія, бо автор у не-
повних вісімнадцять став повстанцем і сам пере-
жив багато з того, про що пише.

Вдивляюся у таке лагідне, освітлене жвавим
поглядом блакитних очей обличчя, одухотворене,
наче б у вчителя, та помічаю, що руки — звичні до
важкої повсякденної праці...

Зиновій Сердюк. Колишній стрілець сотні
"Бурлаки", співголова районного проводу
Тернопільської районної спілки політв'язнів і реп-
ресованих. Активно пропагує ідеї національної не-
залежності України, бо вважає, що наша стражденна Батьківщина ще не звіль-
нилася від духовного яничарства та манкуртства. Дорожить спілкуванням із
пластунами, проводить їх по місцях повстанської бойової слави, бо любить мо-
лодь і вірить у щасливе майбутнє краю, де зростає таке покоління патріотів. А
ще вважає дивом те, що вцілів, пройшовши через страшні "витончені" тортури
в КДБ та ув'язнення, і певний того, що муза недаремно нашіптує йому вист-
раждані строфи. Бойові побратими, будні та свята пережитих буремних літ
оживають у його віршах, щоби залишитися в народній пам'яті. Бо що іще мо-
же діткнути серце так трепетно і гостро, як поезія, музика, пісня?!

Народився Зиновій Степанович у Гаях Шляхтинецьких (тепер Шев-
ченківських) у 1927 році. Змалку мріяв бути вчителем, тож після закінчення
школи вступив до Бережанського педучилища. Після арешту старшої сестри
Юлії пішов в УПА. Повинен був стати політвиховником. Курси із вивчення
конституції Союзу організував для юних упістів курінний політвиховник "Яре-
ма" — Юліан Середюк зі Шляхтинців. Та не так сталося, як гадалося.

...21 травня 1945 року група із шести повстанців, рятуючись від облави,
увійшла у шляхтинецький ліс. КДБ на той час ще недостатньо координував
свої дії, й можна було ввести ворога в оману, перейшовши туди, де не було ка-
ральних акцій чи так званих "військово-чекістських операцій". Місце базуван-
ня — на стику трьох районів (в Степниківцях, Івашківцях, Дубівцях), тож
вибір продумали добре. Попередня практика каральних загонів була такою:
загін займає кілька сіл, провадить обшуки, арешти, а через два-три дні залишає
попередні села й "накочується" на сусідні. Та цього разу каральний загін затри-
мався у зайнятих селах надовше. Повстанці цього не знали. Товариш Зиновія
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Петро Барабаш, який мешкав під лісом, виніс хлопцям трохи харчів. Були
втомлені, йшли всю ніч без перепочинку.

Не здогадувалися, що один із вислужників, представник Шляхтинецької
сільради, помчав на коні до Лозови, де був штаб каральних органів, і повідо-
мив каральний загін про їхнє перебування. Зиновій забіг провідати матір,
наспіх поснідав, як раптом до хати вбігла дев'ятирічна товаришева сестричка:

— Най Зенко ховається, бо москалі йдуть!
Сховався до льоху. Знайшли відразу... Забрали і матір, і батька, і друга Пет-

ра, хоча той був "стрибком", мав таке завдання... Тримали в Лозові, у селянсь-
кому льосі. У штабі карального загону кати були вправні, мордували немило-
сердно.

Із Лозови перевезли до Бережан, домагалися зізнання про те, що створив у
педучилищі підпільну організацію. Цього не було, тож під тортурами не обмо-
вив ні себе, ні інших.

У серпні 1945 року трибунал засудив З. Сердюка до десяти років далеких
таборів і п'яти років позбавлення громадянських прав. Відбував ув'язнення у
Воркутинських вугільних копальнях. Родину вислали до Кемеровської області.
Батько — теслею на шахті, а мама у забої розсипала сланцевий пил, щоб
вугільний не був вибухонебезпечним.

У 1954 році Зиновій домігся звільнення за "Наказом про малолітніх", шо
давало йому право вибору місця проживання. Щоб отримати паспорт, визнав
таким місцем Тернопіль, хоча повернувся у рідне село до дядька. Викупив
свою хату, на подвір'ї якої була конюшня контори, що займалася лісонасаджен-
нями вздовж залізничної колії...

Працював на різних роботах. Узяв собі за дружину Уляну, яка попередила
про облаву того трагічного травневого ранку. Тішився спершу дітьми, згодом
— внуками. Життя тривало, приносило і радощі, й тривоги. Та, наче схалка у
серці, ятрила душу пам'ять про бойових побратимів. Згадував старшого групи
— чотового політвиховника "Грома", високого, з вольовим обличчям. Згадував
тридцятип'ятирічного "Ярему", Івана Іщака з Тернополя та вродливого Воло-
димира Мандзія з Рогатинщини, який мав лише двадцять літ.

Знав, що хлопці загинули в бою з карателями. На той час місцеві жителі
Степан Мацелюх та Марина Вацик пасли в шляхтинецькому лісі корів, чули
стрілянину, й енкаведисти змусили їх покласти тіла п'ятьох убитих повстанців
на віз...

У листопаді 1990 року на місці загибелі повстанців активісти Шляхтинців
та Гаїв Шевченківських поставили пам'ятник. На його освяченні було щонай-
менше півтисячі людей із навколишніх сіл і Тернополя. Згодом панахида відбу-
валася щороку, та вже у травні, в неділю, що була найближчою до трагічної да-
ти. 21 травня 1995 року небо наче захлиналося плачем — лив дощ. Цього дня
панахиду вперше відслужили в день смерті героїв. І, мабуть, на те була Божа
воля, щоби через чотири дні на обійсті лозівчанина Андрія Мацка були знай-
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дені тлінні останки повстанців. 18 червня 1995 року відбулося їхнє перепохо-
вання.

Зиновій Сердюк теж віддав Батьківщині найдорожче — молодість. Так і не
довелося йому вчителювати... Та не втрачає колишній повстанець оптимізму,
має неабияке почуття гумору. На 86-ому році життя після флюорографічного
обстеження йому сказали в райполіклініці:

— Практично, ви — здорова людина. Трохи збільшене серце.
Він відгукнувся віршем, у якому є такі слова:

У молодості все лихе пізнав я,
Смак голоду пізнав і смак біди,
Наглядачів у таборах безправ'я
І люті воркутинські холоди.
І все ж — здоровий, і багато можу:
І працювати, і творити теж.
За все оце Тобі я вдячний, Боже,
Твоя опіка і любов — без меж.

Чи обробляє п. Зиновій господарку, чи пасе двох своїх корівок, Зірку та Ли-
суню, приходить до нього "тендітна і струнка красуня" муза. Отак строфа до
строфи й уклалася друга збірочка поезій. 

Колишній рядовий УПА ще не покладає зброї. Його слово — гостре та
пристрасне — і вражає, і будить сумління, і викликає у душах спротив неправді
та злу. Висока зоря, ймення якій — волелюбність, освітила йому дорогу ще в
юності та не згасає й досі, бо живить її немеркнуча любов до отчого краю.

Сердюк З. Бо настав такий час: вірші / Зиновій
Сердюк; худ. С. Бєдна. — Тернопіль: Підручники і
посібники, 2012. — 128 с.
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ПОВСТАНСЬКИЙ АРХІВ

У 2004 році в с. Озерна Зборівського р-ну 
біля садиби Софрона Кутного віднайдено повстанський архів.

Ті хлопці з проводу високого були.
Софрон оберігав ту тайну ревно.
"Колись прийдем", казали. Не прийшли.
Усі в боях загинули, напевно.

Твердою віра в хлопців тих була.
Як мовиться — дивились, мов у воду.
Раз кров героїв ріками текла,
То вірили, що Бог пошле свободу.

Бо справедливим був наш змаг, святим,
Тому й тріпочуть синьо-жовті стяги.
Три тисячі листків в архіві тім,
Свідоцтва там повстанської звитяги.

Шукати довго скарб той довелось.
В землі глибоко все було заховане.
Зволожене. Та добре збереглось
Все, що було у час той надруковане.

У Яворові знайдено архів.
Світлини незабутні там повстанські.
І ось відлуння тих буремних днів —
Листки оці архівні озернянські.

Чекати треба відкриттів нових?
Хвилює все, сприймається, як казка.
І що це? Збіг обставин життєвих?
Чи, може, благодатна Божа ласка?

Зиновій СЕРДЮК,
із збірки віршів "Що хвилюватиме повік", 

Т., "Підручники і посібники", 2005.
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Український Голодомор — 
один з найстрашніших геноцидів!

Про це сказав Хорхе Маріо Бергольйо — нинішній Папа Римський Фран-
циск — у книзі "Про небеса і про землю", виданій ще у 2010 р. разом з арген-
тинським рабином Абрахамом Скорса. Недавно книгу перевидали, повідомляє

expres.ua. 
У розділі "Про релігії" Папа Франциск зазна-

чив, що у ХХ ст. великі держави зрівняли із землею
міста і села, бо уявили себе богом. "Турки вчинили
це відносно вірмен, німці — щодо євреїв,
сталінські комуністи — щодо українців. Для вбив-
ства людей вони використовували обговорення про

божественні атрибути", — зазначив майбутній Папа.
У розділі "Про комунізм і капіталізм" Хорхе Маріо Бергольйо зазначав:

"Якщо людина, мріючи про рай, не бореться за свої права, вона справді пере-
буває під владою опіуму. Люди, які зазнали різанини і гоніння — як під час
трьох найбільших геноцидів минулого століття вірмени, євреї та українці —
боролися за свою свободу".

Папа Франциск приєднався до вшанування
жертв Голодомору 1932-1933 років 

24 листопада 2013 р. Б., завершуючи Святу Месу з нагоди закінчення Року
віри, Папа Франциск окремо згадав 80-ту річницю Голодомору. Зокрема,
Святіший Отець сказав: "Вітаю українську спільноту, яка спогадує 80-ту річни-
цю Голодомору, "великого голоду", вик-
ликаного радянським режимом, який
спричинив мільйони жертв".

Із Вселенським Архиєреєм співслу-
жили Патріархи та Верховні Архиєпис-
копи Східних Церков, серед яких Бла-
женніший Святослав — Глава УГКЦ,
як також єпископи УГКЦ з різних мит-
рополій і єпархій України, європейських країн, Канади, США та Бразилії.

В Євхаристійному богослужінні взяли участь також і духовенство, богопо-
свячені особи, українська громада Рима та прочани з України, які прибули на
прощу з нагоди 50-ї річниці покладання мощів святого Йосафата в базиліці
Святого Петра у Ватикані.

За матеріялами Радіо Ватикан
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13 років тому вийшла книга “Їдло 33-го”

СЛОВНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАГЕДІЇ
"ІДЛО 33-го. СЛОВНИК ГОЛОДОМОРУ". 

ЗІБРАВ І УПОРЯДКУВАВ ОЛЕКСА РІЗНИКІВ, ОДЕСА, 2003

Ця книжка, яку письменник Олекса Різників, колишній політв'язень ко-
муністичних таборів, презентував під час відкриття документальної та фо-
тоілюстративної виставки в Одеському літературному музеї про штучний голо-
домор 1933 року, а також під час круглого столу "Голодомор — спланований і
безжальний геноцид народу України" в Одеській обласній універсальній нау-
ковій бібліотеці ім. М. Грушевського, справляла на кожного, хто брав її до рук,
гнітюче і шокуюче враження. У ній за народними оповідями зібрано, описано
та пояснено все те, "що росте, бігає, повзає та літає", тобто все, що тільки на-
магалися їсти українці під час штучного Голодомору 1933 року.

Щоб збагнути, наскільки жахливим був той час, пройнятися муками сотень
тисяч умираючих від голодомору людей, достатньо вчитатися в жахітливі ряд-
ки такого ось документа епохи — "Лист Київського обласного відділу Держав-
ного Політичного управління голові ДПУ УРСР від 12 березня 1933 року (до-
кумент № 184)": "За последнее время мы отмечаем значительный рост трупо-
едства и людоедства. Ежедневно из районов получаю 10 и более донесений. В
ряде случав людоедство переходит даже в "привычку". Имеются факти, когда
отдельные лица, замеченные в людоедстве в прошлом году, употребляют в пи-
щу человеческое мясо и сейчас, для чего совершают убийство детей, знакомых
и просто случайных людей.

В пораженных людоедством селах с каждым днем укрепляется мнение, что
возможно употреблять в пищу человеческое мясо. Зто мнение распространяет-
ся особенно среди голодных и опухших детей. За время с 9 января по 12 мар-
та в районах Киевской области учтено: трупоедства — 54 случая, людоедства
— 69. Эти цифры, конечно, не точны, ибо в действительности есть гораздо
больше фактов, которые нами не учтены. ... В г. Киеве за последнее время
ежедневно подбирают десятки трупов, а также десятки истощенных, часть ко-
торых в больницах умирает. В январе подобрано 400 трупов, в феврале — 518,
за 8 дней марта — 243. Кроме того, в городе ежедневно подбрасывают 100 и
даже больше детей".

І таких документів, які колись зберігалися в архівах Компартії Радянського
Союзу, а тепер опубліковані, нараховується тисячі. Інша річ, що ще недавно во-
ни вважалися документами особливої секретності і публікації не підлягали.

Особливість цієї книжки полягає в тому, що про кожне "меню" (якщо тіль-
ки можна так висловитися) голодуючих ми дізнаємося з розповідей тих людей,
яким дивом вдалося уціліти під час цього голодомору. Ось свідчення М.В. Гри-
горука із села Полянецького на Одещині. "Мох на дереві. На початку 1930 ро-
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ку в Полянецькому налічувалося 820 селянських господарств. Весною 1933 ро-
ку почався страшний голод. Люди їли бур'ян, листя з дерев, жаливу, квітки з
білої акації, збирали і їли мох на деревах у лісі. Найбільше померло з голоду у
квітні і травні. Так, з 1 по 10 травня в Полянецькому померло 406 осіб з голоду,
а всього померло з голоду 864 особи. Мені уже вдалося записати в список 733
особи. Цю роботу я продовжую. Може, вдасться зібрати дані про всіх".

А ось розповідь, яка пояснює слово "мокрець": "Їли котів, собак. Весною
копали всяке коріння: лопухів, диких буряків, їли кропиву, мокрець, листя
кінського щавлю, лободу, ловили кротів, у річці визбирували черепашок, яких
було дуже багато..." М.Я. Ковтун, с. Денищі. Житомирщина".

У вступному слові до цього "Словника Голодомору", що налічує сотні назв
всього того, чим, умираючи від голоду, люди прагнули врятуватися, упорядник
його Олекса Різників пише: "Слово " їдло" Грінченко дає з наголосом на дру-
гому складі... Словник цей не є методичним посібником для майбутнього голо-
ду, хоча при бажанні (чи потребі) з нього можна багато чого навчитися, аби ви-
жити у складних екстремальних умовах. Він скоріше призначений для розбуд-
ження пам'яті тих старших людей, які пам'ятають лише, що "Сталін ціни змен-
шував". Тут, саме в цьому словнику, вони побачать справжнє обличчя хреще-
ного батька мафії, яка захопила 1917 р. політичну владу, та й суть самої цієї
мафії.

Найлегше вмирати тому, хто шепотів розпухлими губами: "Не знає про це
Сталін, от якби знав". Переважній більшості вмирати було тяжко — вони зна-
ли, хто влаштував цей голод..."

А вони, вмираючи, справді знали, хто його влаштував, цей голодомор,
оскільки бачили, як комуністичні активісти вивозили з сіл, з районів увесь уро-
жай; бачили, як щодня селами шастають загони, котрі вривалися в хати селян
і відбирали все, що було в хаті їстівного, а кожного, хто намагався заховати хо-
ча б жменю зерна, борошна чи крупи, аби прогодувати свою багатодітну роди-
ну, негайно оголошували "ворогом народу".

Книжка "Їдло 33-го" Олекси Різникива посяде належне місце в бібліотеці, в
літописові Голодомору 1933-го, поряд з такими книжками, як "33-й: Голод: На-
родна Книга — Меморіал", яку підготували за спогадами українців Лідія Кова-
ленко та Володимир Маняк; "1933: трагедія голоду" Станіслава Кульчицького;
"Безкровна війна. Розповіді про голод 1933 року, записані в селах Козель-
щинського району на Полтавщині", "Колективізація і голод на Україні" — ко-
лективу авторів та багатьма іншими.

Цілком очевидно, що давно назріла потреба створити таку книгу-меморіал
про замучених Голодомором, зі спогадами тих, хто врятувався, та за матеріала-
ми документальних і усних свідчень жителів Одещини.

Богдан СУШИНСЬКИЙ, спецкор "Одеських вістей"
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М. ШУЛЯК, м. Київ

Стражденним

Невже повік уділом буде твоїм
Укрита злість, облудлива покірність
Усякому, хто зрадою й розбоєм
Тебе скував і заприсяг на вірність?

Іван Франко

Державі, аби не пропасти,
Хмельницький підмоги шукав,
Та він, на велике нещастя,
Московських бояр закликав.

Росії гетьмани служили,
Вкраїну готові ковтнуть, —
Лакеї змагались щосили
Холуйські лампаси здобуть.

Аж ось трубачі революцій
Сказали, що землю дадуть,
Насправді творці контрибуцій
Колгоспну нам долю прядуть.

Скривавлену землю забрали
І все, що було у хатах,
Стражденних в могилу загнали,
Пустили дітей по світах.

І знов українці сумують,
Життя їх, немов зорепад, —
За те, що безплатно годують, —
Москва їх володар і кат.

Коли "Третій Рим" у проказах
Почав остаточно конать,
"Брати" заповзялись в указах
Новітні кайдани кувать.
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Не хочем ніяких Союзів!
Доволі рабами нам жить!
Розгнівані чола в потузі:
Дощенту тиранів розбить!

У гаслах і рідних знаменах
Столиця щодень потопа,
Несуть вожаків на раменах,
На чолах солона ропа.

Попереду йдуть політв'язні,
За ними письменників рать.
Ідуть трударі, а не блазні,
Московську чуму розігнать.

По них і тепер герцювали
Кийки, мов ціпи по снопах, —
По тих, що тюрму руйнували —
Імперію зла на кістках.

Під прапором нашим парламент.
Обранці народу ідуть —
І кожному дано регламент, —
Омріяні справи грядуть.

А ми пораділи, як діти,
Та й оком не встигли моргнуть —
Початок нового століття
Трагічний нам вказує путь.

Не тільки селянському цвіту
Смертельним усякий став "...ізм".
Поліг у двадцятім столітті
Хто вірив у рай, комунізм.
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ВАСИЛЬ ВИШИВАНИЙ —
УНІКАЛЬНА ДОЛЯ

У книзі Юрія Терещенка і Тетяни Осташко
"Український патріот з династії Габсбургів" (два ви-
дання, 2009, 2011) публікується листування ерцгерцо-
га та серйозно аналізуються матеріали його слідчої
справи.

Вільгельм Габсбург-Лотрінген народився 10 лютого
1895 року в Австрії у високоро-
довитому сімействі з могутнього
роду Габсбургів. У 16 років юний
принц, наслухавшись про ук-
раїнців, тікає зі свого пишного
палацу, добирається поїздом у Карпати, щоб на власні
очі побачити український народ, який був усього лиш
пасинком імперії. 

Закохавшись в Україну раз і назавжди, по закінченні
військової академії 1915 року і перебуваючи на війсь-
ковій службі, він створив одну із перших частин Ук-
раїнських Січових Стрільців і став її першим команди-
ром. Обравши собі ім`я Василь Вишиваний під час Пер-
шої світової війни, він доклав усіх зусиль, щоб зберегти
українську військову частину у
складі австрійської армії; запрова-
див національні відзнаки для кож-

ного свого козака — синьо-жовтий напис "УСС-1914",
тобто "Українські Січові Стрільці-1914", самотужки вив-
чив українську мову і запровадив її у своїй частині. За сло-
вами Вільгельма, "у 13-му полку, де я служив, були лише
українці. Я вивчив їхню мову, традиції, звичаї, і в той час
я став таким українським патріотом, як усі українці".
Настільки, що перейнявся світосприйманням українців,
про що красномовно свідчить його поетична збірка "Ми-
нають дні..." українською мовою і саме ім'я, яке прибрав
Вільгельм Габсбург, — Василь Вишиваний.

До кінця свого життя принц Вільгельм був щиро відда-
ний справі визволення України та створення Української Народної Республіки. 

Урядування Української Центральної Ради Василь Вишиваний вітав у
складі Українських Січових Стрільців у чині полковника. Шлях Вишиваного-
вояка короткий, проте яскравий.
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До Центральної України полк під орудою Василя Вишиваного прийшов ра-
зом з австрійським військом по Берестейському мирові. В "Альбомі Українсь-
ких Січових Стрільців", що побачив світ у Львові 1935 року, зазначено, що Ва-
силь Вишиваний за часів німецько-австрійської окупації України 1918 року
фактично перешкоджав німецьким і австрійським військовим частинам у зло-
вживанні реквізицією і покаранні непокірного українського населення. Зокре-
ма, й австрійські вояки, нудьгуючи без діла (більшовицьке військо відступило),
потикнулися до українського державного майна та харчових припасів населен-
ня, грабуючи, вимагаючи, погрожуючи. Тоді українські січові стрільці стали на
оборону як державної, так і приватної власності. Між ними й австрійцями ви-
никли суперечки й сутички. Австрійський генерал Маренці намагався покара-
ти усусів. Тоді втрутився до справи Василь Вишиваний і Маренці разом з ма-
родерами був переведений на діючий італійський фронт.

У квітні 1918 року життєвий шлях 23-річного командира-сотника легіону
Українських Січових Стрільців австрійської армії Вільгельма фон Габсбурга
(Василя Вишиваного) проліг через південну Україну — Одещину, Мико-
лаївщину, Херсонщину. Василь працював у секретаріаті Міністерства військо-
вих справ, був дорадником Симона Петлюри.

Тим часом у Херсоні, де стояли австрійські війська, дванадцятьох українсь-
ких громадян засуджено до смертної кари — за саботаж. Ось тут, очевидно, і
втрутився своїм становищем і авторитетом Василь Вишиваний, який у квітні
1918 року зі своїм полком усусів перебував у Херсоні. В "Альбомі Українських
Січових Стрільців" сказано про це скупо: сприяв звільненню арештованих оку-
паційною владою українців. Гукнулося Вишиваним у Херсоні, а відгукнулося
в столиці — австрійський посол в Україні пан Флейшман власною персоною
з'явився на засідання виконавчої Малої ради УЦР і оголосив Грушевському й
присутнім, що присуд до смертної кари дванадцятьох чоловіків у Херсоні ска-
совано.

Василь Вишиваний був начальником гарнізону міста Запоріжжя.
Незабаром полк Вишиваного перевели до Єлисаветграда, а згодом, коли ви-

шиванці відмовилися придушувати селянські повстання, їх перевели до Буко-
вини. 

Командував полком Вишиваний до 3 листопада 1918 року — саме тоді при-
пинила існування Австро-Угорська імперія і Габсбурги втратили свої ко-
ролівські титули.

Повернувшись до Відня, Вишиваний зайнявся журналістикою і літературною
працею, видав українською мовою часопис "Соборна Україна". Саме у Відні 1921
року Василь Вишиваний видає свою єдину поетичну збірку "Минають дні...".

Василь Вишиваний досконало знав німецьку, українську, англійську, фран-
цузьку, італійську мови. Крім знайомства з літературними джерелами в
оригіналі, це давало йому можливість спілкуватися з багатьма відомими діяча-
ми по всьому світу, а мав він відкриту щиру вдачу.

68



Під час Другої світової війни став членом антифашистської організації. Пе-
ребував під арештом. Його звинувачували у багатьох речах.

Певні побоювання щодо Габсбурга-Вишиваного мала й радянська розвідка.
Проте її головна увага була прикута до співпраці Вільгельма з українськими
націоналістами — зокрема, з Євгеном Коновальцем до війни та з представни-
ками ОУН — після неї. Хоча Коновалець був убитий агентом НКВД Судопла-
товим у Роттердамі, радянські органи тривалий час не мали жодних підстав
знищувати або навіть заарештовувати колишнього архікнязя з огляду на його
пасивність в українській політиці. Однак відомості про його контакти з пред-
ставниками ОУН тримали ім'я Габсбурга в полі зору сталінської розвідки. Уже
після закінчення війни, під час окупації Відня в 1944-1947 рр. радянськими
військами, сталінська розвідка вела таємне стеження за ним.

Привід для арешту з'явився, коли агент французької розвідки капітан
Пеліс'є мав зустріч у Відні з Вільгельмом Габсбургом. Ймовірно, французи
сподівалися налагодити через нього стосунки з українським рухом опору в
самій Україні і зокрема з представником ОУН в еміграції Романом Новосадом.
26 серпня 1947 р. Вільгельма Габсбурга разом з Новосадом було заарештовано
радянською секретною службою СМЕРШ і перепроваджено до Карлсбаденсь-
кої тюрми, де велося попереднє слідство. Йому інкримінували шпигунську
діяльність із західними державами, союзниками СРСР по антигітлерівській ко-
аліції, та звинувачували у зв'язках з ОУН.

Наприкінці листопада 1947 р. Вільгельма Габсбурга перевели до Лук'янів-
ської тюрми Києва, де тривало слідство. Протягом півроку його щоденно допи-
тували, переважно вночі, вимагаючи зізнатися в контактах з оунівським підпіл-
лям та західними розвідками. Однак Вільгельм заперечував свою причетність
до будь-яких політичних рухів чи партій за останні 20 років, наголошуючи, що
всі зустрічі і контакти були окремими подіями і не мали постійного характеру.
Він відмовився видавати прізвища своїх друзів та вигадувати наклепи на со-
ратників по еміграції.

Щодо контактів з "іноземними розвідками", то Габсбург-Вишиваний пояс-
нив це тим, що хотів добровільно допомогти Великій Британії і Франції у бо-
ротьбі проти фашистської Німеччини. Але тоді такі пояснення радянськими
органами до уваги не бралися. Хоча Василь Вишиваний і не визнав себе вин-
ним у висунутих звинуваченнях, проте 25 травня 1948 року, після піврічного
перебування в київській в'язниці, його було засуджено до двадцяти п'яти років
виправно-трудових таборів. Москва вирішила, що цього замало, і призначила
Василеві Вишиваному двадцятьп'ятку не таборів, а найсуворішого Володи-
мирського централу.

18 серпня 1948 року Василь, виснажений в'язничними допитами, помер у
тюремній лікарні.

Про Василя Вишиваного ще довго ходили легенди серед сучасників. І не-
дарма. Він сам себе увінчав крилатими словами, коли ще за часів Першої світо-
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вої війни на донос колеги, який звинувачував його у проукраїнських настроях,
відповів: "Почуваю себе українцем, й інтереси України для мене на першо-
му місці".

У нотатках він запише: "Дуже хочеться працювати для України, і я пра-
цюю, доки матиму змогу".

Не збереглося навіть
відомостей про місце його
поховання — ймовірно,
його поховали десь біля
огорожі Лук'янівського
цвинтаря Києва без будь-
яких позначень місцезна-
ходження тіла. З огляду на
засекреченість обставин
смерті Габсбурга-Вишива-
ного ця історія рясніла ле-
гендами, аж доки справжні
документи не пролили
світло на правдивий пе-
ребіг подій.

У часи перебудови і переоцінки діяльності
Сталіна та його секретних служб справа Габсбурга-
Вишиваного знов була переглянута комісією з ре-

абілітації незаконно засуджених в СРСР. 16 січня 1989 р. його посмертно ре-
абілітовано.

Відтоді розсекречено багато документів у
справі Габсбурга-Вишиваного. Наразі в ук-
раїнському суспільстві йде переоцінка його
діяльності і внеску в історію України. Зокре-
ма, його ім'ям названо одну з вулиць Києва,
де цей патріот України закінчив своє життя.

70

Вільгельм Габсбург 
на австрійському

посвідченні 1947 р.

Вільгельм Габсбург не-
задовго перед смертю 
в Лук'янівській тюрмі.

1948

Листівка від УПА часів Другої
світової війни.



Іван РОМАНЮК

ТРАГІЧНА ДОЛЯ АКАДЕМІКА ДЕМЧУКА

Виповнилося 115 років із дня народження нашого славного краянина
Петра Демчука — академіка, ім'я якого добре знане в наукових колах, зок-
рема на філософській царині, й у долі котрого тісно переплелися драма-
тичні сторінки нашого не такого вже й давнього минулого.

Люди старшого покоління, можливо, пам'ятають мої потуги щодо гідного
пошанування першого городенківського академіка Петра Івановича Демчука.
Давалося це, зізнаюся, не так уже й просто. Хоча до скону комуно-більшовиць-
кого режиму залишилося якихось кілька років, а Петро Демчук був провідним
ученим-філософом таки УРСР з усіма вислідами марксистсько-ленінського
вчення у своїх працях, прослава його імені не дуже-то й ґратулювалася режи-
мом. Чому? Та тому, що академік Демчук був, найперше, великим українським
патріотом, за що й знищений сталінським режимом. То як вони могли дозволи-
ти такого прославляти? Ні, в деяких офіційних джерелах були згадки про
нього, але вивершувалося все брехнею. Як-от радянські пропагандисти без
зайвих докорів сумління стверджували, що академік Петро Демчук покинув
цей світ своєю смертю 30 січня 1943 року, тоді як насправді його не було серед
живих уже понад п'ять років, оскільки його шлях обірвався ще 3 листопада
1937 року в урочищі Сандормох, що в Карелії, де його було розстріляно. Як не
прикро, але ці неправдиві дані біографії видатного вченого й досі знаходимо на
офіційному сайті Академії наук України. Отож, тепер, відзначаючи ювілей ви-
датного вченого-краянина, маємо знати всю правду про його сповнену драма-
тизму долю.

Петро Демчук народився 11 липня 1900 року на Монастирському куті Горо-
денки. Обійстя його батьків було на горбі, на так званих глинищах біля урочи-
ща Осада Червона. Мабуть, ще там, у хатині під солом'яною стріхою, народи-
лося його глибоке душевне світосприймання. З цієї хати він виніс жагуче праг-
нення вболівати за долю рідної землі, звідси пішов у світ майбутній вчений і
мислитель. Ну й, звичайно, дитинство його було сповнене вражень від непов-
торної навколишньої природи, якою мав чудову нагоду насолоджуватись, коли
ще з дошкільного віку пас овець і худобу під Високою горою, що на Червоній.

Жоден гурт дітей не обходився без нього — лагідного і товариського, вда-
чею жартівливого. Тим часом, як згадував шанований у краї вчитель Володи-
мир Гошуватюк, котрий добре знав Демчука, Петро з ранніх дитячих років заз-
нав важких ударів долі. Рано залишившись без матері, яка трагічно загинула,
хлопчик разом із сестричкою Доцею і братом Миколкою був на вихованні у
своєї тітки (маминої сестри) Насті Жабчин. Пізніше діти взагалі залишилися
круглими сиротами: під час пожежі загинув, власне, згорів в отій солом'яній
хаті Петрового дитинства батько — Іван Демчук...
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Уже шестирічним Петро вступає до гімназії, навчання в якій на той час про-
вадилося польською. Але здібний, жадібний до знань хлопчина швидко опану-
вав чужу мову, тож це не стало для нього великою проблемою, як і численні
життєві труднощі, що їх із малих літ він змушений був долати. Тим часом, ко-
ли Петро ще навчався в третьому класі, серед свідомих мешканців Городенки
зародилася ідея зібрати кошти на побудову приватної української гімназії. У
червні 1909 року було утворено гімназійний комітет, який очолив лікар Іван
Ціпаковський, і вже невдовзі було відкрито гімназійний курс із підготовки
учнів до навчання в першому класі, до якого Петро Демчук і вступив у 1910
році. Будівництво ж самої Городенківської гімназії "Рідна школа" ім. Т. Шев-
ченка було завершене в 1911 році. До речі, з нагоди цієї події та на відзначен-
ня 100-річчя поета Маркіяна Шашкевича з ініціативи директора гімназії пись-
менника Антона Крушельницького біля новозбудованого приміщення було по-
саджено дуб, який росте тут, біля вже теперішньої гімназії, і досі.

Уже з перших днів заснування альма-матер Петро Демчук бере активну
участь у всіх заходах, що тут провадилися. Тим паче, що при гімназії плідно
функціонували краєзнавчий музей, бібліотека, столярний цех, драмгурток, хор,
чимало фізкультурних секцій. Двічі на тиждень (у середу і п'ятницю) Петро
навчався столярства у майстра Барановського. А по суботах і неділях учні час-
то збиралися на подвір'ї гімназії і організовано вирушали в мандрівки до
сусідніх із Городенкою сіл, дорогою вправляючись в орієнтації на місцевості,
приглядаючись до умов життя людей, як і до їх способів ведення господарки.

Петро Демчук, окрім того, що паралельно з рідною вивчав польську,
німецьку, грецьку, латинську та факультативно французьку мови, ще і дуже ба-
гато читав. Тим більше, що гімназійна бібліотека завдяки старанням директо-
ра Антона Крушельницького та знаного адвоката-парламентаря Теофіла Оку-
невського була вельми багатою на літературу, особливо на твори українських
класиків. Побачивши у Петра велику жадобу до знань. Крушельницький запро-
шує його до себе додому і дає йому читати книжки зі своєї бібліотеки, ближче
знайомить зі своїми дітьми, зокрема із сином Іваном, майбутнім поетом
розстріляного Українського відродження.

Варто згадати, що Антін Крушельницький дуже любив молодь, бо і в само-
го була багатодітна родина. В його домі, в якому за свого був і Петро Демчук,
повсякчас лунали дзвінкі молоді голоси, точилися запальні дискусії і просто
невимушені розмови. Й оскільки улюблений учитель Демчука був людиною
вельми прогресивних поглядів, він свідомо прагнув посіяти в душах молоді
любов до своєї знедоленої Вітчизни, її уярмленого чужинцями люду, навчити
юних розуміти життя і служити своєму народові. Сам бо Крушельницький осо-
бисто знався з Іваном Франком, був його учнем та палким шанувальником на
літературному терені. У такій обстановці виховувалися й зростали Петро Дем-
чук та інші учні гімназії.
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Та ось почалася Перша світова війна, яка застала Крушельницького в Жаб'ї
(тепер Верховина), де він був на канікулах. Петро ж, який лише закінчив чет-
вертий гімназійний клас, маючи за плечима всього-на-всього п'ятнадцять літ,
але приписавши собі ще один рік, разом із маминим братом Романом Жибчи-
ним подався до лав Українських Січових Стрільців. І пройшов з ними славний
шлях подвигів і відваги, удостоївшись за мужність, виявлену в боях з імперсь-
кою російською армадою, срібного Хреста заслуги.

Після героїчного чину в лавах Українських Січових Стрільців юний Петро
Демчук знову взявся за навчання й водночас поринув у політичне життя Гали-
чини. Як згадувала його однокласниця по навчанню в Городенківській гімназії
коломиянка Зеновія Новальківська, матуру на атестат зрілості Петро здав екс-
терном у Відні в 1919 році. "Він був чудовий співбесідник, — розповідала під
час нашої зустрічі, — дуже кмітливий, мав гострий розум, дуже добре орієнту-
вався у всіх ситуаціях".

Петро Демчук, ще не закінчивши гімназії, приєднався до групи соціалістів.
У 20-х роках, коли вже навчався у Віденському університеті, агітував на вічі в
Коломиї проти польських кандидатів, за те його жандарми заарештували й
страшно побили. Посадили його в Коломийську тюрму. Однодумці, серед них
і наглядач у тюрмі, влаштували йому звільнення в такий спосіб: викликали йо-
го з камери ніби на допит, переодягли у форму наглядача і при зміні варти ви-
вели з тюрми. Біля церкви в Коломиї на нього вже чекали з возом і відвезли в
Березів до якогось Геника. Тут він переодягнувся в гуцульський одяг. Горяни
придумали, в який спосіб провадити Демчука далі. Зібравши чималий гурт
надійних людей, вони однією групою зайняли цілий вагон на вокзалі в Коло-
миї, Петра заховали під лавку у вагоні й смерком виїхали до Ворохти.

У цей час жандарми вже шукали за Демчуком і перевіряли в поїзді всіх па-
сажирів. Але його так і не знайшли. У Ворохті всі вийшли з поїзда. Провідник
щасливо переправив Петра через перевал на Закарпаття, і він на короткий час
зупинився у Празі. Тут він перебував недовго, бо одразу подався до Відня, щоб
продовжувати навчання в університеті на юридичному факультеті, а також па-
ралельно — на філософському.

Треба підкреслити, що Петро Демчук уже в 1919 році активно включився в
революційний рух на Західній Україні, дописував до прогресивної преси. Дру-
кувався і в журналі "Наш стяг", органі Галицької молоді, який виходив у Відні
з липня 1921 року. Вже в другому номері цього журналу (листопад 1921 року)
Демчук вмістив статтю "Нова господарська політика", в якій дав характеристи-
ку непу в СРСР. Окрім того, Петро Демчук дописував до газет "Наша правда"
та "Спартак" (1921-1923 рр.). Писав свої статті і до галицької прогресивної
преси: журналу "Нова культура", який у 1923-1924 роках редагував Антон Кру-
шельницький, а найретельніше — до журналів "Культура" та "Вікна".

Навчаючись у Відні, не пориває зв'язків з Городенкою. Він таємно періодич-
но приїжджає сюди і, за свідченням покійного вже вчителя Володимира Гошу-
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ватюка, разом зі студентом медичного факультету Празького університету, на-
шим краянином із Котиківки Дмитром Лазорком створює підпільні осередки на
Покутті. У 1924 році, закінчивши Віденський університет, Петро Демчук
цілком віддається революційній боротьбі проти польської окупації Галичини.

У 1924 році з групою політичних емігрантів Петро Демчук, загітований,
між іншим, Юрієм Коцюбинським, приїхав на Радянську Україну, до її тодіш-
ньої столиці Харкова. І в тому ж році його прийнято в ряди Компартії більшо-
виків. Він із головою поринає у нове життя, налагоджує зв'язки зі своїми края-
нами, які в той час уже були на Східній Україні, зокрема В. Гадзінським та
Д. Рудиком. Не пориває зв'язків також і з Антоном Крушельницьким та його
сином поетом Іваном Крушельницьким. Листується з Дмитром Лазорком.

У 1927 році П. Демчук закінчив аспірантуру при Інституті марксизму-
ленінізму. Після цього він завідував кафедрою філософії Всеукраїнської асоціації
марксистсько-ленінських науково-дослідних інститутів і водночас кафедрою
діалектичного і теоретичного матеріалізму Харківського інституту радянського
будівництва і права. На Радянській Україні П. Демчук друкувався у журналах
"Прапор марксизму-ленінізму", "Більшовик України", "Комунист", "Червоний
шлях", "Гарт". Перу Демчука належать такі актуальні для тодішнього режиму
статті, як "Проблема випадковості", "Шевченко та його вчителі філософії", "В бо-
ротьбі за марксистсько-ленінську філософію", "Філософська "мудрість" сучасної
буржуазії", "Зібер та "Анти-Дюрінг" Енгельса", "Марксизм і природознавство",
"В боротьбі за ленінську філософію", "Матеріали до дискусії на нашому філо-
софському фронті", "На боротьбу проти меншовикуючого ідеалізму" та інші. Це
лише незначна частина його спадщини, бо в нашій статті немає місця все пере-
рахувати. Але вже й це свідчить, що Петро Демчук був одним із провідних філо-
софів та науковців свого часу. Він володів багатьма іноземними мовами.

Уже в 1932 році йому присвоюють звання професора та обирають членом-
кореспондентом Академії наук УРСР. Найбільше праць, присвячених критиці
ідеалізму, належать перу Петра Демчука. Переважна частина їх була підсумо-
вана в монографічному дослідженні "Розклад сучасної буржуазної філософії".
На республіканській філософській дискусії, яка відбувалася в Харкові з 14 по
18 січня 1931 року, Демчук виступив у дебатах разом із М.О. Скрипником.
Брав участь у створенні підручника "Діалектичний матеріалізм". Це був пер-
ший підручник не тільки на Україні, але й у Радянському Союзі, де детально
розроблене питання діалектики в природничих науках.

Одне слово, Петро Демчук користувався в УРСР великим авторитетом, час-
то виступав пліч-о-пліч із таким компартійними діячами, як той же М. Скрип-
ник, В. Затонський, Ю. Коцюбинський, інші очільники УРСР. Це підкреслюва-
ла у своїх спогадах згадувана вже Зеновія Новальківська, яка теж, повіривши
солодким обіцянкам більшовиків, у 1929 році переїхала з Праги до радянсько-
го Харкова. І, як і Петро Демчук, теж була заарештована, а в 1934-му, працю-
ючи лікарем табору в с. Лодейноє Поле Ленінградської області, востаннє
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зустрілася з ним, коли він їхав до міста Апатити Архангельської області. На-
зустріч своїй смерті.

Одначе вдумливий читач, який побіжно ознайомився з послужним дороб-
ком Демчука-вченого, закономірно задасть собі запитання: чим же не догодив
більшовикам академік, ідеологічні засади якого, а тим паче, пропаговані ним
наукові погляди не викликали жодних сумнівів? Та річ навіть не в тому, що
нишпорки ГПУ, які на той час почали цілеспрямований наступ на поборників
"українізації" УРСР, могли якимсь чином докопатися до стрілецького минуло-
го Демчука. Ще з кінця двадцятих років ця комуністична спецслужба, розгор-
нувши контрукраїнізацію, ретельно збирала будь-який компромат на тих, кого
вважали ненадійними чи вороже налаштованими. Отож, відтак дуже швидко
були проведені арешти найвідоміших представників української інтелігенції.
Звичайно ж, із санкції політичного керівництва країни.

Причому, як пише в газеті "Дзеркало тижня" доктор історичних наук Юрій
Шаповал, коли береш у руки документи, що стали тепер доступними, вбачаєш
закономірність того, що поруч із Миколою Зеровим, Миколою Кулішем, Лесем
Курбасом, Євгеном Плужником, Антоном Крушельницьким, Мирославом
Ірчаном, Степаном Ружицьким, Михайлом Лохинським, Володимиром
Чехівським, Сергієм Грушевським, Анатолієм Слісаренком, Григорієм Епіком,
Павлом Філіповичем, Валеріаном Підмогильним, Марком Вороним та іншими
опинились комуністичні діячі, серед яких і академік Петро Демчук. "У всіх цих
різних за політичними і людськими характеристиками людей був спільний
"склад злочину" — всіх їх обвинуватили в "українській націоналістичній
контрреволюції". Демчукові ж "пришили" ще й пропаганду фашизму в філо-
софії.

Отож, іншого шляху, аніж до Соловецьких катівень, у нього вже однознач-
но не було. І 23 листопада 1937 року Петра Демчука за присудом Єжовського
НКВД було розстріляно в урочищі Сандормох, що в Карелії. Тим часом
офіційні джерела вже й у незалежній Україні досі приховують справжні причи-
ни, обставини, місце і дату смерті академіка з Городенківщини. Одначе такі
імена забуттю не підлягають.

Цю статтю надала редакції "Зо-
ни" пані Галина Дмитрівна Гуменюк,
яка працює в Одеській облдержадмі-
ністрації. Академік Петро Демчук був
її дідусем.



За Богданом СКАВРОНОМ

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ

Закатований у Москві та удостоєний посмертно звання Героя України,
Августин Волошин (17 березня 1874 р. — 19 лип-
ня 1945 р.) — педагог, учений-філолог, журналіст,
просвітитель, громадсько-політичний, церковно-
релігійний діяч, греко-католицький священик, у
1938-му — прем'єр-міністр автономного уряду
Карпатської України, у 1939-му став Президентом
цієї держави. Він є, без сумніву, одним із найшано-
ваніших закарпатців, який мав вплив і на міждер-
жавному рівні. Саме він був першим українським
Президентом, а не Грушевський та Петрушевич,
яким ту ж посаду, відповідно, в УНР і ЗУНР, при-
писали, хоча офіційно вони президентами не нази-
валися.

15 березня 1939 р. посли Сойму Карпатської
України проголосили незалежність своєї країни,
обрали Президента, яким став А. Волошин,
ухвалили конституційний закон, яким затвердили
основні державні атрибути своєї держави (жовто-

блакитний прапор, Герб у вигляді Тризуба та Гімн "Ще не вмерла Україна").
Однак маленька країна не змогла протистояти натиску фашистської Угорщи-
ни...

У роки Другої світової війни А. Волошин був деканом і ректором Українсь-
кого Вільного Університету у Празі — до безпідставного і незаконного (на той
час громадянина Чехословацької республіки) затримання 20 травня 1945 р. ор-
ганами СМЕРШу та подальшого етапування до внутрішньої тюрми НКВД
СРСР у Москві.

Безперервні принизливі, з фізичними тортурами і психологічною (мораль-
ною) наругою над священиком, Президентом Карпатської України допити в
застінках комуністичних катівень Московії швидко позначилися на слабкому
здоров'ї і так уже немолодого Августина Волошина. Уже 11 липня 1945 р. після
чергового мордування Августин Волошин був перевезений до тюремної
лікарні Бутирської в'язниці в тій же Москві. Та медична допомога, певно, вже
не могла йому зарадити. Серце не витримало... Як засвідчує акт медичного ог-
ляду, проведеного черговим лікарем Бутирки, "заарештований Волошин Ав-
густин Іванович, 1874 р. народження, перебуваючи в лікарні з 11.VІІ-45 р. з
приводу декомпресійного пороку серця, запалення нирок, хронічного коліту
19.VІІ-45 р. о 15 год. 20 хв. помер від паралічу серця".
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Августин Волошин писав і видавав книги, шкільні підручники. Робив це, як
правило, за власні кошти. Сьогодні відомо, що Августин Волошин є автором
42 книг, в тому числі цілої низки популярних і політичних праць. Окремі свої
твори видавав під псевдонімами. Найбільш поширені з них — Іванович і
Андрій Верховинський.

Наприкінці 1930-х років, в часи існування Карпатської України, в усіх райо-
нах, де проживало українське населення, діяли українські школи. Усе це було
доказом, що українська ідея, українська мова перемогли. І Августин Волошин
відіграв у цьому значну роль.

ДЛЯ НАС ВІЙНА ПОЧАЛАСЯ
15 березня 1939 року

Вважається, що Друга світова
війна вибухнула у вересні 1939 ро-
ку, коли німецький вермахт розпо-
чав військові дії у Польщі. Але ще
за півроку до того в Карпатах став-
ся міждержавний воєнний кон-
флікт, який позначив початок того
великого європейського, а згодом і
світового геополітичного переділу. 

15 березня 1939 року на мапі Європи з'явилася нова незалежна держава —
Карпатська Україна. Українці проголосили незалежність своєї країни, обрали
Президента, яким став А. Волошин, прийняли конституційний закон, яким за-
твердили основні атрибути своєї держави — жовто-блакитний прапор, Герб у ви-
гляді Тризуба та Гімн "Ще не вмерла Україна". Однак маленька країна зі слабки-
ми збройними силами не змогла оборонитися від багатотисячної армії фашист-
ської Угорщини, генеральний штаб якої дав наказ: “Ані ранених, ані полонених!”.
Після запеклих боїв територія Карпатської України була окупована. Її оборонці
полягли у боях на Красному полі біля Хуста, частину "карпатських січовиків" роз-

стріляли на Верецькому перевалі на кор-
доні з Польщею. Рештки збройних сил
Карпатської України вели партизанські
дії в горах ще два місяці, навіть після то-
го, як подалися в еміграцію усі урядовці
на чолі з Президентом країни, "батьком
карпатоукраїнського народу" Августи-
ном Волошиним. 
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Держава українців Закарпаття

Карпатська Україна постала із автономної Підкарпатської Русі, яку прого-
лосили в жовтні 1938 року закарпатські українці-русини, у складі занепадаю-
чої Чесько-Словацької республіки. На початку вона займала територію майже
цілого теперішнього Закарпаття. Але вже через місяць, після Першого Віденсь-
кого арбітражу, найбільш промислово розвинені райони Підкарпатської Русі
включно з Ужгородом та Мукачевим було передано Угорщині. Столичне жит-
тя закарпатських українців змістилося в Хуст. А перед урядом Карпатської Ук-
раїни, як з грудня 1938 року офіційно почала називатися українська автономія,
постали важкі завдання у сфері внутрішньої та зовнішньої політики, а головне
— в господарці. 

Зростання цін, безробіття, реальна загроза голоду — такими були еко-
номічні реалії того часу. Уряд, який очолював богослов та журналіст Августин
Волошин, вдавався до разо-
вих допомогових акцій най-
біднішому населенню і скасу-
вання окремих податків, на-
лагоджував зовнішньоеко-
номічні стосунки з іншими
державами: до Карпатської
України почалися поставки
кукурудзи з Румунії, а з Ні-
меччини та Угорщини поста-
чали зерно в обмін на тверду
закарпатську "валюту" — сіль
та ліс. У січні 1939 року роз-
почалися переговори з уряда-
ми Німеччини та деяких
інших країн про можливість
для закарпатців виїжджати на заробітки за кордон. Більшість важливих госпо-
дарських питань, як-от земельна та пенсійна реформи, програма елект-
рифікації країни (для її реалізації навіть було створено товариство "Карпатські
електровні"), на жаль, залишилися тільки планами на папері. 

Значніших успіхів Августину Волошину вдалося досягти у внутрішній
політиці, яку він провадив у руслі жорсткої українізації. Причому йшлося не
про елементарне запровадження в урядових установах та навчальних закладах
української мови. Волошин нещадно і майже по-диктаторськи боровся з усіма
антиукраїнськими проявами в суспільстві. Для реалізації цієї мети в Кар-
патській Україні було створено чітку вертикаль виконавчої влади: окружні на-
чальники отримали повноваження розпускати сільські громадські заступницт-
ва на чолі із старостами повсюди, де "укажеться потреба", призначаючи на їх
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місця урядових комісарів та дорадчі комісії. З огляду на загрозу громадській
безпеці уряд Волошина розпустив усі політичні партії, дозволивши існування
єдиної — Українського Національного Об'єднання (УНО). За список УНО,
який особисто очолював "Батько, Прем'єр о. Августин Волошин", на виборах
до Сойму (парламенту) Карпатської України проголосувало 92,4 відсотка ви-
борців. В автономії була встановлена сувора цензура для преси. А поблизу
містечка Рахова організовано концентраційний табір Думен, до якого могли
потрапити "дезертири та втікачі з заграниці", а також "політичні провинивці з
нашого краю".

Велика війна маленької країни

Українська автономія одразу мала право на власну поліцію та службу без-
пеки. Але, прагнучи більшої самостійності, ще до проголошення незалежності
уряд Карпатської України розпочав створення місцевих збройних сил. На по-
чатку листопада 1938 року для підтримання порядку та охорони кордонів була
утворена організація народної оборони — Карпатська Січ. Це була напіввійсь-
кова організація (її учасники не були озброєними) для вишколу, поділена на ок-
ремі підрозділи — команди. Командантом Карпатської Січі було призначено
одного з керівників Гуцульської республіки з містечка Ясіня Дмитра Климпу-
ша. Поступово до Генштабу карпатоукраїнських збройних сил увійшли відомі
військовики з Галичини, члени ОУН Михайло Колодзінський (Гузар), полков-
ники Аркас, Стефанів, Філонович, заступник голови Проводу ОУН Олесь Кан-
диба (Ольжич), молодий поручник Борис Щука (Роман Шухевич). Загальна
кількість вишколених січовиків до березня 1939 року становила 2 тисячі осіб.

Однак було зрозуміло, що з таким скромним за європейськими мірками
військом оборонити навіть крихітну країну неможливо. Щоб заручитися
підтримкою сильного союзника, у своїй зовнішній політиці Карпатська Ук-
раїна орієнтувалася на найпотужнішу в той час у Європі державу — гітлерівсь-
ку Німеччину. Загравання рейхсканцелярії Гітлера з українським урядом
сприймалося в дипломатичних колах і серед громадськості європейських дер-
жав як очевидний намір Третього рейху гарантувати незалежність Карпатської
України, а згодом об'єднати навколо неї усі українські землі. Цю ситуацію
глумливо прокоментував інший провідний гравець тогочасної великої політи-
ки Йосиф Сталін, назвавши Карпатську Україну "комашкою, що хоче прилучи-
ти до себе слона". 

...Уночі 14 березня 1939 року стала очевидною загроза територіальній
цілісності української держави в Карпатах. На кордонах з Карпатською Ук-
раїною зібралося 40-тисячне військо мадярських гонведів. Наступної доби по-
чався угорський наступ з Мукачевого на Чинадієве і Сваляву. Польща теж
підтягнула три додаткових дивізії на "Карпато-Український фронт", долучив-
шись до розправи над українською державою. Сойм Карпатської України
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спішно зібрався на сесію, проголосив повну незалежність, обрав Президентом
держави Августина Волошина, прийняв ряд конституційних законів. Тим ча-
сом карпатські січовики зі зброєю в руках стримували наступ ворога. 

З надією на приязні стосунки з Німеччиною Августин Волошин вдарив те-
леграму в Берлін, особисто Адольфу Гітлеру: "Від імені уряду Карпатської Ук-
раїни прошу Вас прийняти до відома проголошення нашої самостійності під
охороною Німецького Рейху. Прем'єр-міністр доктор Волошин. Хуст". Але
вранці німецький консул у Хусті порадив українцям "не чинити опір угорсько-
му вторгненню, бо німецький уряд у даній ситуації не може, на жаль, взяти
Карпатську Україну під протекторат".

До поради німців захисники Карпатської України не прислухалися. Поча-
лися криваві бої. На Красному полі поблизу Хуста боронити державу стали
січовики під проводом Колодзінського та півтори тисячі студентів і семіна-
ристів на чолі з учителем Я. Голотою, які на добу затримали наступ агресо-
ра. 

Іванофранківець Степан Бойко, зібравши спогади про ті події, роз-
повідав "Галицькому кореспонденту": "Важко було слабо озброєним сту-
дентам і семінаристам протистояти регулярному війську, яке мало на озб-
роєнні важку техніку. Зазнавши великих втрат, їм прийшлося відступати,
багато хто із січовиків потрапив у полон. Полонених мадяри в'язали по чет-
веро колючим дротом і кидали в Тису. Тих січовиків, які прийшли з Гали-
чини і мали польське громадянство, мали судити за нелегальний перехід
кордону, тому арештантів погнали до Верецького перевалу, щоб віддати
польським прикордонникам". 

На Верецькому перевалі розігралася трагедія, яку тепер називають "ук-
раїнська Катинь". Беззбройних юнаків поляки просто розстріляли. Зробили
це на угорській стороні, виправдовуючи себе тим, що січовики були поруш-
никами кордону. За даними дослідників, на перевалі скарали на смерть
шість сотень українців. "Про масову страту стало відомо невдовзі мешкан-
цям довколишніх сіл, — розповідав Степан Бойко. — Коли зійшов сніг, дикі
тварини стали розносити по околицях людські рештки. Остерігаючись
епідемії, угорська влада дала наказ поховати розстріляних там, у горах". 

Історією Карпатської України Степан Бойко зацікавився невипадково. У
його родині був один із тих свідомих галичан, які перейшли польсько-
чеський кордон, щоб підтримати українську державу. Додому він не повер-
нувся.

"Я родом з села Вікняни на Львівщині, і, коли був малим, мій стрий Йо-
сиф Бойко у день святого Дмитрія, коли поминали померлих, водив нашу ро-
дину на цвинтар, — розповідав дослідник. — На могилі поставили віночок
з хвої та барвінку, до якого тітка Текля прив'язала клаптик синьо-жовтої
стрічки. Після молитви стрий розповів: "Тут могила мого сина, карпатсько-
го січовика Володі. Це земля з Карпат, де їх розстріляли, і дасть Бог, прийде
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час — і його кісткам бути тут". У квітник могили
він закопав череп'яний горщичок із землею з Кар-
пат". 

Як пригадував Степан Бойко, тепер на місці
символічної могили його родича-січовика все
навколо позаростало терням, дубовий хрест
підігнив і ледве тримається, підпертий старими
трубами. На понищеній часом і негодою вили-
нялій знимці героя ледве можна розгледіти його
мазепинку та вишиванку. 

...Сімдесяту річницю тих подій відзначали на
загальнонаціональному рівні. На урочистостях
виступав Президент України Віктор Ющенко. Ви-
сокі урядовці покладали квіти до пам'ятника Ав-
густину Волошину. На Красному полі проводився
конкурс стрілецької пісні. З нагоди роковин Нац-
банк випустив ювілейну двогривневу монету. 
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Олекса РІЗНИКІВ

39-ИЙ

Благословен будь, 39-ий, 
коли з-під руїн, рутин
з Рутенії зміг сплекати,
злеліяти і склепати
єдину на всі Карпати,
на світ весь —
Вкраїну-матір 
блаженний муж Августин.

Вона прорвалась урочо, 
немов ломикамінь той, 
крізь хижі, ворожі очі, 
крізь пазурі поторочі, 
крізь ноги, що йшли толочить,
крізь вигуки: "Хто ти? Хто?"

Будь проклятий, 39-ий, 
коли угорські хорти,
нацьковані розривати
її, що не встигла встати, 
очуняти, оклигати,
на поміч синів позвати —
загризли, стозлі роти!

Будь проклятий, 39-ий, 
коли Москва і Берлін,
немовби сестра до брата,
рвонули з різних сторін, 
стискаючи, мов лещата,
ганебність своїх обійм
і топчучи нашу Матір — 
зуміли таки почати
найжахливішу із війн.

10.08.2005
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Віктор КАЛІНІЧЕНКО

БОРЕЦЬ ЗА УКРАЇНСЬКУ СПРАВУ
ГРИГОРІЙ ТРОХИМОВИЧ СУМЕЦЬ

Народився Григорій Трохимович Сумець 1 грудня 1929 року у сім'ї селяни-
на-одноосібника. Він зазнав комуністичних репресій та переслідувань від са-
мого дитинства. Його сім'я була розкуркулена й репресована за відмову всту-
пити до місцевого колгоспу в с. Шолудківка Зміївського району Харківської
області. Позбавлена житла й засобів існування, вся сім'я, зокрема брати Ва-
силь, Григорій-старший та сестра Варвара, вимерли під час Голодомору 1932-
33 років, вижив тільки Григорій, поневіряючись по сусідах та родичах. Завдя-
ки наполегливості і потягу до знань Григорій Сумець закінчив успішно серед-
ню школу, вступив і у 1958 році закінчив Харківській політехнічний інститут
за фахом інженер з автоматизації технологічних процесів та був направлений
на роботу в науково-дослідний інститут Укрдіпроруда. Працював науковцем,
керівником групи науково-технічної інформації. Шість років був профоргом
технічного відділу. Мав декілька грамот за гарну роботу. Ветеран інституту. 

Після закінчення Харківського політехнічного інституту у 1958 році почав
займатися дослідженням української державності, історії та русифікації. Дуже
чутливий до неправди та беззаконня, піднімав голос на захист української мо-
ви, культури, суверенних прав України як держави. Сміливо вступав у по-
леміки з апологетами імперської промосковської політики зросійщення. 

Асиміляторський, антинаціональний курс кремлівських керівників викли-
кав глибокий, свідомий протест у Григорія Сумця. І він протестував, не вва-
жаючи інтерес до української історії крамольним та протизаконним і не прихо-
вуючи своїх поглядів. У 1974 році спільно з колегою П. Мариниченком, студен-
том Державного університету, створив групу з інтелігенції та студентства, яка
ставила собі на меті організований спільний захист суверенних прав України,
української мови та культури від асиміляції та русифікації. Посилаючись на
декларовані в СССР закони, не приховували своїх позицій, а відкрито наполя-
гали на дотриманні правових норм щодо прав і свобод людини, суверенних
прав України. Діяльністю групи зайнялося КГБ, усі 12 членів групи були реп-
ресовані, виключені з вузів, а Григорій Сумець був знятий з посади керівника
наукової групи й понижений до рядового інженера. 

Григорій Трохимович згадує: "В 1975 році мене арештували органи КГБ на
роботі, відвезли в КГБ машиною: гебіст, його охоронець, шофер і я. При вході
в приміщення гебіст сказав: "Взяли с работы". Місяць були допити, кожен день
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з 13 до 23.00 години. Допити велись одноосібно. Мариниченка П.А. допитува-
ли з ранку і до 24.00 ночі. Допитували, яку літературу читаєте: Грушевського
"Історія України-Руси", Аркаса "Історія України", Кулішева "Чорна Рада"...  Ця
історична література розцінювалась органами КГБ як кримінальна, націо-
налістична, шкідлива. "Читайте історичну літературу совєтських авторів", —
радили слідчі. Допитувалися, чи є зв'язки з тричі Героєм Радянського Союзу
академіком А. Сахаровим, який тоді очолював опозицію. 

На допитах чинився тиск, погрози репресіями. Ніякої правди, порядності в
цих допитах не було. На запитання слідчого: "Хто, що казав?" він відмовлявся
відповідати, мовчав, тому що правда була на його боці, ніяких порушень законів,
Конституції УРСР з його боку не було. Ці допити, як і слід було чекати, закінчи-
лись репресіями. П.А. Мариниченка вигнали з Харківського держуніверситету, з
3-го курсу факультету іноземних мов, а Григорія Трохимовича Сумця було
офіційно попереджено і протизаконно різко понижено в посаді на роботі: з
керівника групи науково-технічної інформації до старшого інженера без атестації.
На прощання слідчий КГБ сказав (попередив): "Если еще раз откроешь рот про-
тив политики по украинским вопросам — загремишь в ГУЛАГ".

Та незважаючи на погрози КГБ, він відкрито і сміливо продовжував відсто-
ювати право українців на свою державність, мову, культуру, історію, проти
зросійщення, яке в 60-80-х роках набуло великих масштабів. Непокірність
патріота викликала нову хвилю репресивних дій і тиску з боку влади.

15 років цькували його в лекціях лекторів обкому партії про український
буржуазний націоналізм, як і в інституті "Південдіпроруда", так і в інших
інститутах, військових закладах і т.д. міста Харкова. Називали прізвище, місце
роботи та домашню адресу. Знайомі, друзі при зустрічі казали: "Думали, що те-
бе вже нема". За ним було встановлено негласний нагляд: невідомі слідкували
на вулицях, у парках. Також був і телефонний домашній шантаж вдень і вночі.
Якось невідомі люди прийшли і подовбали стіни у коридорі — шукали якусь
радіопроводку або ставили "жучки". Підсилали сексотів. Чинили телефонні
шантажі, погрози вдень, а часто й уночі. 

Іншим разом під його квартирою на 1-ому поверсі в підвальному приміщенні
на два місяці поселили міліціонера, який стежив за помешканням. Навпроти
вікон його квартири ставили легковий автомобіль, який стежив за вікнами. Аби
підсилити контроль за "поднадзорним", кагебісти зобов'язали поштарів прино-
сити пошту, адресовану Г. Сумцю, в ЖЕК, звідки її забирав сам адресат особис-
то. Звичайно, після відповідної "перевірки" "компетентними ліцамі".

Коли до Харкова прибув Степан Сапеляк від УГС, то Григорій Сумець
відразу почав підтримувати його акції протестом через голодування, різні піке-
ти, мітинг на стадіоні "Динамо"...

З першими проявами перебудови Григорій Сумець щонайактивніше взявся
до роз'яснювально-пропагандистської роботи серед населення м. Харкова і об-
ласті, робив це щодня по багато годин. Багато разів його затримувала міліція
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та оперпрацівники КГБ. Попереджали, погрожували, складали протоколи, ба-
гаторазово притягували до адміністративно-судової відповідальності. З пер-
ших часів заснування в Харкові неформальних товариств "Спадщина", Ук-
раїнська Республіканська Партія, Народний Рух України за Перебудову,
Українська Гельсинська Спілка та інших став одним з найактивніших їх членів.
Повністю віддавав себе роботі в цих товариствах, брався й робив усе активно,
в будь-яку пору року і в будь-яку погоду. 

Велику агітаційну роботу провадив під час Референдуму про незалежність
України в грудні 1991 року. 

Навесні 1992 року Григорій Сумець з групою членів Товариства "Спадщи-
на" і рухівців вимагали виконання Постанови Верховної Ради України про за-
борону діяльності КПСС-КПУ та Указу Президента України про знесення
пам'ятників комуністичним вождям у місті. На знак протесту проти невиконан-
ня цих директив облили пам'ятник Свердлову у сквері по Полтавському шля-
ху. Проти патріотів було відкрито "дєло", а слідчий Ленінського райвідділу
міліції, зловтішно потираючи руки, повідомив йому, що за даними СБУ,
Г.Т. Сумець зазначений в колишніх матеріалах КГБ як " ідейний український
буржуазний націоналіст". За наполяганням громадських організацій "Спадщи-
на", НРУ за Перебудову арештовані патріоти були звільнені, а "дєло" закрито.
Успішному завершенню цієї справи сприяли активні дії депутатів обласної та
міської рад від демократичних сил та грамотні дії їхнього представника —
юриста Миколи Івановича Петровського. 

Григорій Сумець брав участь у роботі виборчих комісій усіх виборчих кам-
паній — був членом комісій, спостерігачем, розповсюджував агітаційні ма-
теріали. 

Кожну хвилину, годину, секунду, щодня, скрізь і завжди перед будь-ким всту-
пався на захист Української національної ідеї, на захист української мови, куль-
тури. Сміливо вступав у полеміку з ворогами України та промосковськими
шовіністами, що в умовах зросійщеного Харкова вимагало неабиякої мужності. 

Він завжди дотримувався правила: "Що я зможу зробити для України?" —
і пропонував себе скрізь, де була потреба в роботі для української справи. 

Своєю самовідданою, "затятою" службою Українській справі й державі
здобув визнання й симпатії з боку патріотів України, став для них взірцем са-
мовідданої праці для України, для її зміцнення. І одночасно — багаторазово по-
терпав від нападів і зіткнень з промосковськими шовіністами, ворогами України.
У вересні 2005 року неодноразово отримував погрози розправи над ним, звер-
тався по захист до міліції Харкова, але безрезультатно. 

У ніч з 13 на 14 вересня 2005 року, повертаючись додому після звичних по-
лемічних баталій на людних місцях у центрі Харкова, загинув у тривалій су-
тичці, захищаючись від нападників — промосковських бандитів-шовіністів. 

Життя й самовіддана праця Григорія Сумця для української справи і держа-
ви є прикладом вірності обов'язку й синівського служіння рідній Україні. 
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Ігор ПЕРЕСІЄНКО
ІВАН ГРИГОРОВИЧ ФЕЩУК 

Серед світової громадськості військове вторгнення СРСР в Угорщину 1956
року викликало широку хвилю протестів. Світлини танків на вулицях Буда-
пешта обійшли чи не всі найвідоміші видання того часу, десятки міжнародних
організацій засудили факт агресії — Угорська революція, без перебільшення,
сколихнула увесь світ. Навіть спорт не уникнув політичного протистояння: че-
рез місяць після революційних подій на батьківщині Шандора Петефі між
гравцями збірних СРСР та Угорщини з водного поло в Мельбурні спалахнула
кривава бійка і матч Олімпіади було зупинено.

Українці не стояли осторонь подій у сусідній державі. Діаспорна преса
майоріла публікаціями з угорської тематики, однією з найбільш знакових серед
котрих стала опублікована 25 листопада в газеті "Шлях перемоги" стаття
Дмитра Донцова "Революція в Угорщині", котра закликала надати допомогу
угорським повстанцям.

Територією УРСР з новою силою
починають ширитися антирадянські
настрої. За свідченням Данила Шу-
мука, "на Волині колгоспники, особ-
ливо жінки, так вороже ставилися до
керівництва, що бригадири й голови
боялись до них підійти. Колгоспники
застерігали владу: "От побачите, ско-
ро на Україні буде те, що в Угор-
щині".

Начальник Дрогобицького відді-
лення КДБ Гриценко повідомляв до
Києва: "Якщо за 9 місяців було зафік-
совано 60 антирадянських висловлю-
вань, то тільки за жовтень-листопад
їх було зафіксовано 97. Якщо за 9
місяців відкритих антирадянських
виступів майже не фіксувалося, то в
жовтні і листопаді їх налічили 11".

Подібна динаміка підтверджуєть-
ся кількістю політичних арештантів.
Якщо за 9 місяців заарештували 24
осіб, то за жовтень-листопад 66. За
твердженням Юрія Киричука, у Кар-

патах невідомі навіть вивели з ладу кілька залізничних мостів, якими до Угор-
щини транспортували радянські війська.
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Окремою сторінкою участі українців в угорських подіях 1956 року стоїть
історія одного українця — Івана Григоровича Фещука.

"…предлагаю в статье 31 Конституции СССР следующее добавление в сво-
ей редакции: Советская Армия кровью заслужила благородную репутацию
спасительницы мира от фашизма, и никто не имеет права толкать ее для ис-
пользования в карательных акциях ни против советских, ни против других на-
родов. Государственные лица, отдающие такие неконституционные приказы,
должны быть преданы суду".

Ці рядки з промови народного депутата ВР СРСР Євгена Євтушенка про-
звучали з трибуни з'їзду народних депутатів СРСР у 1989 році в Москві. За 33
роки до цього Іван Григорович Фещук, проходячи строкову службу в лавах Ра-
дянської Армії, висловив протест проти того ж таки "использования в кара-
тельных акциях" і розплатився табірним строком.

Після закінчення Бердичівського педагогічного інституту Іван Григорович
працював у селі Перга Житомирської області учителем. Звідси його і призвали
до лав Радянської Армії. Службу проходив у повітряно-десантних військах,
був комсоргом роти. Так сталося, що за примхою долі в частину №92626 пот-
рапили служити троє Іванів, всі випускники Бердичівського педінституту —
Фещук, Боцян, Касянчук. Та й загалом, майже весь особовий склад становили
українці, малою батьківщиною котрих були Житомирська, Вінницька,
Рівненська, Запорізька області.

У 1956 році стало зрозуміло, що їхню частину готують до десантування.
Особливої таємниці, куди саме, тоді, мабуть, не становило ні для кого в країні.
Сам Іван Григорович так описує розвиток подій: "Наша повітряно-десантна
дивізія дислокувалася у місті Остров. Весь особовий склад терміново пере-
вдягнули в нову польову форму. Погони вшили, нарукавні знаки зняли. Звіль-
нення та відпустки припинили. Вихід з постійного місця перебування закрили.
КПП подвоїли. Парашути особового складу переперевірили та опломбували.
Будь-яке листування солдатів було припинено".

На величезне здивування Івана Фещука, ніхто з вояків навіть і не за-
мислювався, що їх очікує: "настрій у вояків був піднесений. Переконував сол-
датів 4 стрілецької роти, де був комсоргом, що гвардійцю-десантнику роль
жандарма не до лиця. Ми — захисники Вітчизни, про що заявили в присязі, а
функції карателів не для нас".

Проте світогляд особового складу надійно зомбували ідеологічною пропа-
гандою командування. Останнє, окрім збереження розбурханого після повс-
тань у Берліні, Познані, а тепер і в Будапешті "соцтабору", мабуть, було не від
того, щоб отримати свою частку нагород. Ситуація в дечому нагадувала наст-
рої на Піренейському півострові кінця XV—початку XVI століття. Іспанські
гранди спочатку в патріотичному пориві звільняли свою батьківщину від зага-
рбників, одначе коли Реконкіста минула, покоління, виховане на подвигах її ге-
роїв, прагнуло подібних звитяг і нагород. Військові почесті вабили багатьох,
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вони їх зрештою і отримали, щоправда, вже не відвойовуючи свої землі, а за-
хоплюючи чужі — на Американському континенті.

Багато хто на заняттях з відпрацювання прийомів, наприклад кидання
штик-ножа, говорив: він покаже, як треба це робити, але вже в Будапешті. "А
ну скажуть іти на Західну Україну, то що, стріляти у своїх братів і сестер?" —
подібні розмови вів не тільки Іван Фещук, але й Боцян та Касянчук. Усі троє
об'єднали зусилля, справедливо вирішивши, що поодинці їхні і без того при-
марні шанси на успіх будуть взагалі мізерними.

Особливого плану дій не було, та зрештою, його і не могло бути. Безстраш-
на оцінка дій уряду, їхня критика всередині військової частини, котра, як ви-
пливало з усього, мала реалізовувати в життя постанови того-таки уряду, уне-
можливлювала навіть ілюзії на ґрунтовну роботу. Тому діяльність велася у
формі простого спілкування з особовим складом, обговорення в середині самої
групи, виготовлення та розповсюдження листівок.

Сам Іван Григорович поширив 15 листівок, що разом зі згаданою вище роз-
мовою, про котру почув один капітан зі штабу полку, викликало цікавість до йо-
го особи. "Той капітан добре мене знав. Викликав до штабу. Попросив перепи-
сати один з протоколів. Пізніше з'ясувалося: для експертизи почерку. Листівки,
написані моєю рукою, були вже в Особливому відділі військової частини".

Однак робота не припинялася ще день-два: "Згодом усю нашу організацію
українців призначили в добовий караул, при цьому вручивши всі особові доку-
менти (чого ніколи не бувало, а з урахуванням підготовки до десантування й
поготів), по два боєкомплекти набоїв замість одного. Це була явна провокація,
але разом з тим ми зрозуміли, що між нами є зрадник… Однак вже через 2-3
дні по всій дивізії оголошено "відбій" і знято режим бойової готовності". Та-
ким чином, завдяки трьом сміливцям лише один полк з тієї дивізії було направ-
лено до Угорщини, однак він у той час дислокувався аж у Прибалтиці в місті
Валга.

П'ятнадцятого листопада 1956 року рядового в/ч 93626 Івана Фещука за-
арештували. Йому інкримінувалася ст. 58 КК РРФР — зрада Батьківщини.
Міра покарання — розстріл. Слідчий наполягав на антирадянській агітації.
Іван Григорович свою "вину" визнав. Здавалося б, "інцидент" вичерпався, од-
нак радянська Феміда не наважилася йти на відверте юридичне блюзнірство.

По-перше, слова "Угорщина", "Венгрія" чи навіть такий варіант кальки як
"Мадярщина" в листівках не зустрічалися, не вживалося вони і в усній агітації.
Організація виступала проти будь-якої неправомірної агресії (якщо агресія вза-
галі може бути правомірною) і заперечувала її вираз у військовому вторгненні,
порушенні суверенітету іншої держави. Як бачимо, ця аперсоніфікація зіграла
й конспіративну роль.

По-друге, СРСР формально не оголошував війни країні Імре Надя. Навіть
всі радіоприймачі твердили, що країни соцтабору надають Угорщині лише
інтернаціональну допомогу. Отже, воєнного стану ні в місті Остров, ні в будь-
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якій іншій точці країни юридично бути не могло. Відтак і термін "зрада" не міг
інкримінуватися в контексті трактування протизаконного діяння у збройних
силах під час бойових дій.

Відсутність доказів, мовчання солдат, а вони мовчали або заперечували
факт агітації, безрезультатність обшуку і очних ставок, бо на них навіть прово-
катор організації відмовлявся говорити, змусили обвинувачення перекваліфі-
кувати розстрільну статтю, і радянська юриспруденція замінила її на ст. 58.10
і 58.11 (буржуазний націоналізм) і ув'язнення 7 років.

Карався Іван Григорович спочатку у Псковській тюрмі, потім у внутрішній
тюрмі міста Ленінграда. Про перебування тут в'язень сумління згадує: "Дізнав-
ся, що у сусідній зі мною камері за №193 свого часу перебував Ленін. Спочат-
ку вирішив довідатися простукуванням стін, чи там хто-небудь знаходиться,
але на сигнали ніхто не відповідав. Тоді вирішив, коли вартові проводитимуть
мене по коридору, зазирнути через вічко на дверях камери №193 всередину.
Спереду і ззаду йшли вартові, мені ж було наказано тримати руки за головою
та дивитися вниз. Прорахувавши кількість кроків від своєї одиночки до каме-
ри вождя, я відвів руку і кинувся до дверей. Крізь отвір побачив порожню ка-
меру, опущені нари (на день вони, як правило, піднімалися, щоб ув'язнені не
мали змоги лежати), стіл накритий червоною суконкою. Вартовий, який ішов
ззаду, вдарив мене прикладом, і я втратив свідомість. За це порушення мене по-
карали карцером на п'ять діб, але що ті п'ять діб, зате побачив камеру вождя —
кому ще випадала така нагода?".

Після Ленінграда були Червона Пресня і мордовський табір № 7 для
політв'язнів. На той час в останньому було 2500 чоловік. Про ті роки Іван Гри-
горович розповідає: "В таборах відсидів за батька 34 роки Юрій Шухевич, я пе-
ребував з ним разом у Мордовському ОЛТ № 7 з 1957 до 1961 року. Товаришу-
вали. Маю його світлину з власноручним підписом. Там же на той час перебу-
вав і всесвітньо відомий композитор Василь Барвінський. Його дружина Ната-
ля відбувала покарання на ОЛТ№ 3, тут же в мордовських лісах Дубравлагу.
Тут на ОЛТ перебував і кардинал Йосип Сліпий. Після мене туди ж прибув
Левко Лук'яненко".

В'язні займалися виготовленням фанерних корпусів. Серед епізодів
табірного життя Іван Григорович згадує той, що міг подарувати для одного із
ув'язнених найцінніше — волю. Група естонських політв'язнів хотіла влашту-
вати втечу своєму співвітчизнику Бромбергу, який під час війни пройшов
німецьку диверсійну школу з метою продовження боротьби у Прибалтиці.
Вирішили копати з сушарки підземний хід за межі зони. Землю виносили на
сільськогосподарську ділянку, закріплену за ними. Робота зайняла всю осінь, і
хід було вирито за огорожу, залишилося пройти близько ста метрів, але повесні
наряд виявив проталину, і хід викрили.

Звільнившись, Іван Григорович повертається у Білопілля. Як і в усіх ра-
дянських політв'язнів, при пошуках місця роботи за невсипучого "сприяння"
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влади виникли проблеми. Ледве вдалося за допомогою сестри влаштуватися
працювати учителем в місті Стаханові Луганської області.

З того часу, незважаючи на повністю нове коло спілкування, він активно долу-
чився до громадського життя, закінчив Луганський педагогічний університет.

З грудня 1989 року розпочинає друкуватися в газетах. Першу свою статтю
Іван Фещук присвятив захисту україномовних шкіл східноукраїнського містеч-
ка та захисту прав української мови. Наступні статті стали не менш актуальни-
ми: дослідження повстання в Новочеркаську; відстоювання питання віднов-
лення історичної назви містові Стаханов; критика виборчої системи часів
СРСР.

Улітку 1996 року на ім'я Івана Григоровича прийшов лист від угорської
спілки політв'язнів. З усього колишнього СРСР лише трьох чоловік Угорщина
висунула на національну нагороду — Орден "За Вітчизну" — у сорокаріччя
революції 1956 року. Крім Івана Григоровича Фещука, обрано було народного

депутата України Євгена Про-
нюка та методиста інституту
вдосконалення вчителів із Жи-
томира Івана Боцяна. Повний
переклад виписки до угорського
ордена звучить так: "Товариство
угорських політичних в'язнів
нагороджує Фещука Івана Гри-
горовича, бойового товариша,
орденом "За Вітчизну", віддаю-
чи шану його патріотичному і
самовідданому ставленню в
охороні Угорської Вітчизни, за
що він був підданий пересліду-
ванням".

Інакодумцям радянського ча-
су випадала непроста доля. Осо-
бистості, що свято вірили в най-
вищі ідеали, не поціновувалися
державою, у котрій їм довелося
жити. (Чи багато змінилося з то-
го часу і чи сьогодні не так? Пи-
тання риторичне). Державою,
котра запроторювала їх у тюрми,

ламаючи життя та калічачи долі. Вони могли спертися лише один на одного і
йти далі, не схиляючи голови. Іти, продовжуючи вірити, незважаючи ні на що.
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ІЗ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ № 1044/2005-РП

Про призначення довічних державних іменних стипендій 
громадянам України, які зазнали переслідувань 

за правозахисну діяльність

Відповідно до Указу Президента України від 26 листопада
2001 року № 1147 (зі змінами, внесеними Указами від 2 грудня
2002 року № 1113 та від 14 жовтня 2004 року № 1242) призна-
чити довічні державні іменні стипендії громадянам України, які
зазнали переслідувань за правозахисну діяльність:

Луганська область
ГАМУЛІ Парасковії Василівні — 1925 року народження,

політичному в'язню 1945-1956 років, реабілітованій в 1993 році.
ФЕЩУКУ Івану Григоровичу — 1932 року народження,

політичному в'язню 1957-1960 років, реабілітованому в 1992
році.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
16 травня 2005 року
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Роман КРУЦИК

ПРО НАУКОВИЙ ПРОЕКТ 
"НАРОДНА ВІЙНА"

Аж до самого 1991 року, коли сталося найомріяніше — Україна стала неза-
лежною, весь фактаж матеріалів, в тому числі архівних, що стосувався спроти-
ву совєтській окупації і боротьби українців за власну державність, був заборо-
нений та перебував під грифом "секретно". Кілька поколінь українців були ви-

ховані на історії, написаній окупанта-
ми, а в останні 70 років — комуністич-
ними ідеологами.

У цій офіційній історії, як правило,
зображали українців та всі історичні
події, що відбувались на території Ук-
раїни, тільки в негативному світлі. Про-
лити світло на правдиву історію України
могли засекречені архівні документи, але
на їх сторожі до 1991 року (а по правді,
то ще й сьогодні, вже по двох десятках
років незалежності) стояли кадри, сфор-
мовані  комуністичним КДБ. 

Історичні інституції та виховані ра-
дянською владою історики після проголошення незалежності так і не змогли,
за невеликим винятком, переорієнтуватись і взятися до написання правдивої
політичної історії України, без ідеологічних нашарувань.

Після ухвалення Верховною Радою України Закону "Про реабілітацію
жертв політичних  репресій" від 17 квітня 1991 р. депутати від демократичних
сил все частіше стали порушувати  на сесійних засіданнях питання про ви-
знання ОУН і УПА воюючою стороною у 2-й світовій війні.

Одночасно з тим в українських, російських та польських ЗМІ розпочалась
інформаційна атака oчорнювання ОУН і УПА. Депутати-комуністи та пред-
ставники колишньої радянської влади східних регіонів України розпочали
активну пропагандистську акцію з формування образу галичанина-ворога у
свідомості східного українця. З новою силою у ЗМІ зазвучало визначення за
походженням із комуністичної ідеології "українські буржуазні націоналісти".

У 1993 р. при Кабінеті Міністрів України була створена урядова комісія з
вивчення діяльності ОУН і УПА. Комісія сформувала групу істориків НАН
України, які дали ґрунтовний аналіз боротьби ОУН і УПА, але менш-більш
об'єктивні і позитивні висновки щодо повстанського руху вже не могли заглуши-
ти шквал атаки і очорнення ОУН і УПА у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ.
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У 1997 р. у Верховній Раді України було створено депутатську комісію з
вивчення діяльності ОУН і УПА. Однак невдовзі ця  комісія припинила свою
діяльність. Кілька її засідань закінчувались сварками та взаємними звинува-
ченнями комуністів та демократів.

Виявилось, що виокремлене вивчення і популяризація визвольного руху га-
личан без ґрунтовного дослідження визвольної боротьби східних українців бу-
ло великою помилкою політиків та істориків. Ця помилка допомогла вітчизня-
ним і зарубіжним противникам української державності здійснити політичний
поділ населення України на два ворогуючі табори.

З метою ґрунтовного дослідження визвольної боротьби на теренах східної
України у період 1917-1932 рр. виникла ідея створення історичного наукового
проекту "Народна війна", у якому підхід до вивчення і популяризації визволь-
ного руху через масив архівних документів слугував би усвідомленню молод-
шим поколінням українців героїчної боротьби їх предків.

Активне розсекречування документів та вільний доступ до архівних уста-
нов розпочалися щойно при Президентові України В. Ющенку і особливо, ко-
ли головою Служби безпеки України був Валентин Наливайченко. Цей період
був вдало використаний Київським "Меморіалом" для пошуку матеріалів щодо
визвольної боротьби в Україні у 1917-1932 рр.

"Меморіал" звернувся з листами до голови Державного комітету архівів Ук-
раїни професора О. Удода та до голови СБУ В. Наливайченка за сприянням у
пошуковій роботі у підвідомчих їм архівах України.

Названі вище посадовці дали розпорядження підвідомчим архівам про надан-
ня "Меморіалу" методичної допомоги у пошуку архівних документів з питань
державотворення та визвольної боротьби періоду 1917-1932 рр.

Пошук матеріалів для реалізації проекту "Народна війна" розпочався з
різних видань, монографій, історичної літератури, наукових статей. Невеликий
перелік віднайдених та проаналізованих праць переконував, що збройний
національно-визвольний рух східної України був не менш масштабним і масо-
вим, ніж діяльність ОУН і УПА на Західній Україні.

Матеріали, що використані в експозиції, було зібрано протягом двох років,
а саме у 2008-2010 рр. Дослідницька робота провадилася в державних облас-
них архівах, галузевих архівах СБУ 18 областей України, а також використано
матеріали Державного галузевого архіву Міністерства оборони України, Дер-
жавного галузевого архіву СБУ у м. Києві, Центрального архіву кінофотодоку-
ментів ім. Пшеничного у м. Києві. 

Загалом було опрацьовано понад 1300 архівних справ з близько 350 фондів,
використано 262 фотографії, зроблено близько 70 тис. фотокопій архівних до-
кументів. Паралельно з пошуком документів здійснювались опрацювання та
систематизація вже зібраного матеріалу.

Передусім було здійснено опис наявного у нашому розпорядженні ма-
теріалу. Наступним етапом було створення спеціальних таблиць, які в май-
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бутньому стали основою для виведення статистичних даних по кожній з
дев'яти губерній та в цілому по Україні, що включали такі пункти: 

1) кількість підпільних організацій та їх осередків; 
2) кількість повстанських загонів (з них відомих і невідомих);
3) кількість селянських повстань у 1918-1924 та 1928-1932 р.р.;
4) кількість районів, охоплених стихійними виступами селян (волинками);
5) кількість волостей, де діяли антибільшовицькі загони самооборони (1917

-1920 рр.).
Варто сказати і про складнощі, які виникали під час реалізації проекту. За

основу було взято адміністративно-територіальний поділ УНР, в межах якого
вона була визнана Брестським мирним договором 1918 р. Складність полягала
у тому, що документи в сучасних українських архівних установах сформовані
переважно за територіальною ознакою відповідно до сучасного адміністратив-
ного устрою. Крім того, в радянські часи деякі населені пункти були перейме-
новані, а також велика кількість їх зникла з мапи України. Щоб розв'язати цю
проблему, потрібне було залучення географічних мап тих часів, співставлення
адміністративно-територіальних поділів царської Росії та радянських — 1921,
1923, 1925, 1932 рр., а також встановлення "дореволюційних" назв переймено-
ваних сіл, міст і містечок.  

І ось постала музейна експозиція, що включає 23 розділи в документах і фо-
тографіях, які подані на 29-ти банерних плакатах розміром 0,8 на 1,2 м. 

Розділи першої частини експозиції на основі документів і фотографій у
хронологічному порядку відображають періоди державотворення: доби Цент-
ральної Ради, Гетьманської Держави, Директорії УНР, Західноукраїнської
Народної Республіки, три періоди окупації України та практичні дії російської
окупаційної армії і каральних органів в нормативних актах комуністичної вла-
ди періоду 1917-1932 рр.

Опрацьовані матеріали центральних архівних установ та архіву Міністер-
ства оборони України стали основою в розділі проекту "Окупація України".
Під час пошуку архівних документів основна увага зверталася на такі типи до-
кументів: "розвідувальні" зведення; військові зведення; повідомлення та теле-
грами ЧК-ГПУ-НКВД; політичні зведення партійних установ; протоколи
засідань надзвичайних комісій. У галузевих архівах СБУ опрацьовано карні
справи тогочасних політичних лідерів, отаманів повстанських загонів та карні
справи щодо діяльності підпільних організацій. 

Під час пошуку матеріалів щодо державотворчих процесів та визвольного
руху 1917-1932 рр. було зібрано значну кількість нормативних документів,
інструкцій органів тогочасної радянської влади, що стосувались хлібоза-
готівель, каральних акцій щодо мирного населення, зокрема щодо впроваджен-
ня інституцій відповідачів ("десятихатників", "п'ятихатників"), заручників,
впровадження "чорних дощок", боротьби з церквою, судових рішень (іменем
Росії на території УНР), накладання контрибуцій, які містяться в розділах
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експозиції та путівника "Злочини ЧК", "Більшовицькі грабежі",  "Нищення ду-
ховності", "Злочини проти людяності".

Експозиція та путівник до неї містять велику кількість досі не відомих до-
кументів, які вперше вводяться в науковий обіг. Зведені в таблиці відомості про
визвольний рух 1917-1932 рр. звірялися з даними 13-го фонду ГДА СБУ "Пас-
порти областей УРСР". Ці документи створювались радянськими спецслужба-
ми для внутрішнього використання і були засекречені до 2009 р. Вони являють
собою комплекс документів, створених органами Міністерства державної без-
пеки (МГБ) СРСР наприкінці 40-х — на початку 50-х рр. ХХ ст. Ці документи
дають ґрунтовну історико-політично-економічну характеристику усіх областей
та районів УРСР станом на початок 50-х років. Вони складені на основі
адміністративного поділу, що діяв у 1940-1950-х рр.

Кожен паспорт області (крім Черкаської та загальний опис Української
РСР) складається з двох частин: власне "Паспорта" та "Політико-економічної
характеристики міст і районів області".

Кожен "Паспорт" області  містить таку інформацію:
— про процес формування тої чи іншої області, повіту, району;
— кліматичні та географічні особливості області, водні ресурси, корисні ко-

палини, властивості ґрунтів, врожайність, що дає змогу зробити висновки про
можливість голоду від неврожаю на території досліджуваної місцевості та
спростувати радянські тлумачення причин Голодомору як наслідків неврожаю;

— збройний опір радянській владі, діяльність підпільних організацій та
партій;

— про період колективізації, що дає можливість досліднику уявити масш-
таб боротьби проти насильницької колективізації напередодні Голодомору;

— про кількість репресованих на території області;
— про діяльніть на території області ОУН та УПА.   
Інформація про область в "Паспортах" викладена  в таких пунктах:
1) загальні відомості;
2) адміністративний поділ (адміністративний устрій, кількість населення,

національний склад);
3) сільське господарство (посівні площі, поголів'я тварин);
4) промисловість;
6) транспорт і зв'язок;
7) культура і побут (освіта, кількість навчальних закладів, кількість учнів та

студентів, культурно-просвітницькі заклади та ін.);
8) преса;
9) охорона здоров'я.
Деякі "Паспорти" областей УРСР містять докладний опис політичної си-

туації.
У другій частині "Паспорта" — "Політико-економічній характеристиці міст

і районів області" — кожен район чи місто описані окремо, зазвичай на двох
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сторінках. На першій сторінці подано інформацію про кількість населення і
національний склад, кількість навчальних закладів, посівні площі, відомості
про промисловість та сільське господарство. На другій сторінці, починаючи
найчастіше з 1917 р., викладено історико-політичну характеристику адміні-
стративної одиниці, яка містить дані про антикомуністичний спротив на тери-
торії району, і особлива увага звертається на опір колективізації.

На основі опрацьованого матеріалу відкривається абсолютно відмінне від
офіційної радянської інтерпретації бачення процесу боротьби за державну неза-
лежність, що називався громадянською війною. Як приклад можна навести
період Української Держави П. Скоропадського. З опрацьованого матеріалу ви-
пливає, що повстання проти гетьмана було організоване та втілене в життя
підпільними російськими організаціями та засланою агентурою — партійними
резидентами, а  не Директорією УНР. У Москві на найвищому рівні відбулося
декілька нарад, на яких вирішувалось питання фізичного знищення П. Скоро-
падського шляхом терористичного акту. На одній з нарад проти ліквідації гетьма-
на висловився Мануїльський, запропонувавши усунення Скоропадського шляхом
підкупу його оточення. На цю операцію Троцький виділив 4 млн. золотих
російських рублів. Коли цей план не вдався, група з 28 осіб, що прибула в Київ 15
вересня 1918 р., на таємній нараді вирішила вбити гетьмана, жереб на виконання
теракту випав на Івана Смірнова та Афанасія Барклаєва. Як зазначено в доку-
менті, вбивство мало стати сигналом до початку повстання.

Завдяки віднайденим документам з архіву Міністерства оборони України у
розділах "Перша, Друга, Третя окупація України" абсолютно спростовується ра-
дянський міф про добровільне входження України до складу СРСР. Загарбання
України здійснювалось винятково силовим шляхом. Для створення Червоної
Армії в Україну головним комісаром Москви Зусмановичем були надіслані чер-
воні емісари. Головним агентом по Київській губернії призначено П. Петрова. З
російських губерній в Україну направлено армії, дивізії, полки. До бунтівних ук-
раїнців з боку більшовиків довіри не було. Для керівництва окупаційними орга-
нами в Україну посилаються на заміщення посад у військові частини та військові
комісаріати кадри з російських військових округів — підготовлені штатні
працівники. Більшість губернських військових комісаріатів створювалися та
укомплектовувалися штатними працівниками на території Росії і тільки після
повної окупації відповідної території переїжджали повним складом на місце
праці. Якщо на території України і створювалось військове формування з ук-
раїнців, то його розформовували і присилали заміну із Росії. У вересні 1920 р.
російський більшовицький головний штаб повідомляв Троцькому, що крім 20 ка-
ральних рот для Київського округу, Приволзькому військовому комісару наказано
сформувати і терміново послати в Україну ще 3 каральних полки та 36 000 попов-
нення з "великоросів". Сам Троцький у 1920 р. заявляв, що "радянська влада в Ук-
раїні змогла утриматись лише силою Москви, великоросійських комуністів Чер-
воної Армії". А за словами М. Фрунзе, командуючого більшовицькими військами

96



в Україні у березні 1921 р., "85% особового складу Червоної Армії складали ве-
ликороси, 9% українці, 6% поляки, білоруси, татари, євреї, німці та ін.". Ма-
теріальне забезпечення окупації теж здійснювалось централізовано з Москви.
Так, лише в листопаді 1918 р. Рада Народних Комісарів РСФСР виділила голов-
нокомандуючому радянськими військами в Україні 22,5 млн. рублів.

У цілому, наприкінці 1920 р. Україну окупувала Червона Армія радянської
Росії чисельністю 1 млн. 200 тис. осіб. На території України дислокувалося 35
дивізій, 10 бригад, технічні та спеціальні частини, які були зведені у 5 армій 
(4-ту, 6-ту, 12-ту, 14-ту і 1-шу кінну). Окрім названих військових частин, у
кожній українській губернії були сформовані відділи ЧК, які мали право ство-
рювати свої збройні підрозділи. Особливими повноваженнями були наділені
"часті особого назначенія" (ЧОН). У всіх містах, повітових та волосних містеч-
ках були сформовані міліцейські збройні підрозділи, які за національним скла-
дом були, як правило, не українськими. Партійні місцеві секретарі наділялись
правом формувати свої озброєні загони.       

Після закінчення російсько-української війни 1917-1921 рр. два головні
окупанти території УНР — Совєтська Росія і Польща — поділилися між собою
українськими землями, подібно як в Андрусові 1667 р. Тому совєтсько-польсь-
кий Ризький договір 1921 р. влучно називають також "Ризьким Андрусовим".
Більша частина території УНР була окупована, а потім анексована (незаконно
привласнена) Совєтською Росією. При цьому Совнарком грубо потоптав навіть
свій власний Декрет про мир, яким свого часу промостив собі шлях до влади,
проголошуючи мир без анексій і контрибуцій.

Анексія території Української Народної Республіки відбулася лише силовим,
а не правовим шляхом. Червоній Армії, що була сформована совєтським урядом
в Росії із росіян та іноземних найманців під командуванням більш як 50 тисяч
офіцерів колишньої російської царської армії, вдалося придушити український
національно-визвольний рух і встановити жорстокий окупаційний режим.

Однак визвольні змагання українського народу не припинилися. Вони тіль-
ки набрали виразних партизанських форм.

Друга частина експозиції проекту "Народна війна" розкриває масштаби бо-
ротьби повстанських загонів проти окупантів. Після відходу залишків Армії УНР
за Збруч та її інтернації польським урядом в Україні починається активна робота
політичних організацій  зі створення та розгалуження своїх низових підпільних
осередків за схемою, розробленою ППШ (Партизанським повстанським штабом).
Загалом в Україні діяло 642 підпільні організації та їх осередки.

На 9-ти банерних плакатах музейної експозиції подаються мапи українсь-
ких губерній, на яких вказані роки та назви міст, сіл та районів, де відбувалися
збройні селянські повстання. Подаються світлини, листівки, звернення
найбільш відомих і активних отаманів, що діяли в тій чи іншій губернії. В об-
ласному Київському архіві був виявлений фонд отамана Юліана Мордалевича,
який очолював Радомишльський повстанський комітет та Північну групу
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повстанських військ. У цьому фонді виявлена аналітична праця Ю. Мордале-
вича, у якій він з огляду на тогочасну політичну ситуацію дає аналіз та харак-
теристику повстанського руху. В архівах Чернігівської та Харківської областей
знайдені чекістські документи, серед них мапи дислокації та території дій
повстанських загонів та підпільних організацій у цих губерніях. 

36-томна справа Харківського повстанського комітету дає вичерпну інфор-
мацію про діяльність підпілля та його зв'язки з повстанськими загонами на те-
риторії України. Один з томів містить військові топографічні карти, вилучені у
одного з повстанців як речові докази, які містять інформацію про діяльність
підпілля теперішніх російських прикордонних областей, де компактно прожи-
вали українці (Вороніжчина, Курщина, Орловщина). У путівнику описано
бойові рейди окремих повстанських загонів та з'єднань по території українсь-
ких губерній. 

Як правило, наслідком практично кожного збройного повстання було зни-
щення більшовицької влади та встановлення органів самоврядування. Часто
звільнені від більшовиків території оголошувались окремою, локальною рес-
публікою. У багатьох випадках повсталі селяни, обираючи свої органи самовря-
дування, називали їх тимчасовими урядами. Як приклад можна навести так зва-
не Троїцьке повстання (відбулось на свято Трійці) в с. Лапінка на Катеринослав-
щині, де до повсталих селян приєдналось ще декілька сіл і в районі Нікополя
замість більшовицької адміністрації був обраний тимчасовий уряд (1928 р.).

Масовість підпільної боротьби проти окупантів розкривають карні справи, ви-
явлені в архівах СБУ багатьох областей України. На Поділлі в одному із техні-
кумів учитель та студенти у 1928 р. створили підпільну організацію УНОМ (Ук-
раїнська національна організація молоді). Відповідно до статуту цієї організації,
що міститься у справі як речовий доказ, за вихід з організації передбачалась
смертна кара. У Миколаївській області троє школярок створили підпільну ор-
ганізацію, що займалася виготовленням та розповсюдженням антирадянських
листівок. Дівчата встигли випустити дві саморобні газети, у яких закликали селян
до спротиву колективізації, та робили спроби роздобути вогнепальну зброю для
знищення сільських комуністів на знак відплати за знущання над селянами.
Найбільш активними підпільними осередками вважались осередки “Просвіти”,
які очолювала українська інтелігенція і вела широку антикомуністичну діяльність
у радянських освітніх закладах. Через ці осередки здійснювався зв'язок підпілля
та повстанських загонів, а також відбувався набір повстанців. Осередки
Центрального повстанського комітету розташовувались і діяли у Харківській та
Київській школах червоних старшин, а також в інших навчальних закладах гу-
бернських міст України. У Полтаві був створений Комітет визволення України,
який очолив директор гімназії Прийма. Ця організація активно співпрацювала з
С. Петлюрою через його уповноважених представників, а її членами були пра-
цівники Губнаросвіти, театральні працівники, кооператори та колишні офіцери
Армії УНР. Як правило, найбільш успішними були повстанські загони, керовані
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українськими офіцерами, вишколеними на фронтах І Світової війни у складі
армій Російської та Австро-Угорської імперій. Вони очолювали повстання у
збройних підрозділах Червоної Армії на Чернігівщині, Одещині та ін. У 1921 р.
чекістами була інспірована карна справа, що стосувалась українського
офіцерства, під кодовою назвою "Весна". Чисельними та з широким розгалужен-
ням своїх осередків по всій Україні були організації "Вільного козацтва" та
"Хліборобів-власників". Ці організації розвинулись та поширились по всій Ук-
раїні за сприянням Гетьмана П. Скоропадського. Їх присутність у повстанських
загонах і в підпіллі була досить вагомою.

Активно діяло і духовенство Української Автокефальної Православної
Церкви (УАПЦ). У багатьох випадках священики ставали на чолі селянських
повстань та стихійних виступів. Чекістські справи щодо українського духовен-
ства об'єднані під спільною кодовою назвою "Чорні павуки". На Чернігівщині
у Дмитрівському районі у німецьких колоніях виступи селян під час колек-
тивізації очолив пастор Мельман. На півдні України мали місце збройні повс-
тання у болгарських селах і німецьких колоніях. Болгари і німці формували
свої повстанські загони і вливались у загальноукраїнський повстанський рух.

У період колективізації надзвичайно частими були стихійні виступи селян
(волинки, жіночі та релігійні бунти). Як вказують чекістські документи, ці
стихійні виступи часто придушувалися збройно. Села об'єднувались і по кіль-
ка місяців тримали оборону. Масові стихійні виступи жорстоко придушува-
лись. Інструкція Ради народних комісарів від 20 квітня 1920 р., підписана Ра-
ковським, передбачала повне фізичне знищення селян та спалення цілих сіл. 

Шляхом шантажу та взяття в заручники батьків, дружин і дітей селян зму-
шували до співпраці з ЧК — ставати "сексотами". Як вказано у підписці, в разі
відмови або ухилення від співпраці вся родина і селянин підлягали розстрілу.   

Результати дослідження подають відомості про 268 збройних повстань про-
тягом 1917-1932 рр. Ця цифра не є остаточною, пошук нових матеріалів три-
ває. За останній рік знайдені відомості щодо ще близько десятка повстань. Ре-
зультати дослідження доводять, що після каральних акцій, Голодомору 1921-
1922 рр. та впровадження Леніним НЕПу (нової економічної політики) збройні
повстання у період 1924-1927 рр. майже припиняються. Зростання динаміки
збройного руху опору з новою силою відбувається з 1928 р. з проголошенням
комуністичною владою суцільної колективізації.

В експозиції та путівнику до неї повстання розподілені на два періоди:
1918-1924 рр. — коли нараховується 155 повстань, а у 1928-1932 рр. — 113. На
останньому стенді міститься інформація про повстанський рух на Кубані, де
компактно проживало українське населення. Проте через недоступність архі-
вів Російської Федерації ці дані наводяться, на жаль, фрагментарно.

Динаміка зростання кількості повстань у період суцільної колективізації
викликала тривогу комуністичного керівництва через загрозу втрати України.
23 грудня 1932 р. особливоуповноважений ОДПУ в Україні В. Балицький
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доповідав Й. Сталіну про ситуацію в Україні та навів приклади зростаючого
спротиву українців і повідомляв про підготовку "петлюрівцями" загальноук-
раїнського повстання. Уже 28 грудня 1932 р. Сталін зі своїм супровідним лис-
том надсилає доповідну В. Балицького у всі українські області з вимогою по-
силення хлібозаготівель та репресій. 1 січня 1933 р. Сталін скеровує особисту
телеграму такого ж змісту С. Косіору, який у свою чергу телеграмою від 2
січня 1933 р. наказує керівництву райкомів та колгоспів вжити всіх заходів що-
до виконання плану хлібозаготівель із застосуванням репресій до селянства.

Таким чином, спротив українців комуністичній окупації, численні повстан-
ня, стихійні виступи, теракти над комуністичними функціонерами стали при-
чиною застосування терору голодом проти українців. Числені архівні докумен-
ти і свідчення очевидців доводять, що Голодомор 1932-1933 рр. в Україні є ге-
ноцидом українського народу. Його здійснили московські окупанти з метою
придушити народну війну, зламати опір українського народу насильницькому
включенню України до складу більшовицької Росії та нав'язуванню українцям
російської совєтської влади, комуністичної ідеології, чужого способу життя.  
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Василь МОНАСТИРНИЙ

НАЦІОНАЛІН
(лист до пані)

Націоналістом обізвали — 
щоб вкусити, зі шляху зіпхнуть…
Як я мріяв, щоб мене так звали!
Я щасливий — бо мене так звуть.

Схаменіться, пані, на хвилинку…
Я вже піднімаюсь на весь зріст:
з вас зліпити мусить українку
український націоналіст.

Ви така вродлива, ніжна, гарна, 
повногруда, погляд чарівний.
Батько родом ваш бува не з Варни?
Чи норвег? А чи метис який??

З ваших уст стелилися співанки,
чув, римуєте, складаєте рядки…
Звісно, ваша мама — італьянка?
Чи німкеня?? Хто ваші батьки?

Українці, просто українці…
Пращури до двадцяти колін
передали вам, вкраїнській жінці,
генетичний націоналін.

Нам з національної скарбниці,
любі, дістається чисто все — 
врода й українські паляниці, 
небо й сонце, що тепло несе, 
мова чиста, мов вода джерельна,
зорепад чаруючих пісень, 
праця домінуюча, ретельна,
ніч спокійна та щасливий день, 
совість наша, щедрість незрівнянна, 
поле, верби, шабля на стіні, 
немовля, коханому — кохана, 
спогади веселі та сумні.

Гордо із минулого тримайте
у майбутнє генетичний міст,
немічні докори не сприймайте,
Україну з вдячністю кохайте —

Український націоналіст.
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Володимир КАРАТАШ, 
колишній в’язень Воркутлагу

ВОНИ БУЛИ ОДЕСИТАМИ... 
…У багатьох знедолених під сірими зеківськими бушлатами жевріла іскра

Прометея. Не всі скорилися. Серед в'язнів був лицар з України, безстрашний
борець за волю свого народу, незалежну Соборну Українську Державу, жур-
наліст і поет Іван Григорович Паламарчук. Одесит. Як поет був на особливому
обліку в таборі суворого режиму "Рєчлаг" при шахті "Капітальна" (Воркута).
Це була дуже мудра і хоробра людина. Поневолені тягнулися до нього, як до
світла. Він був уважний до кожного. Умів вислухати, порадити, підтримати
зневіреного добрим, теплим словом, поділитися останньою крихтою хліба.
Іван Григорович міг довести іншим, що імперія не вічна, що вона мусить роз-
валитися. Він дивився далеко вперед і переконував кожного, що не маємо пра-
ва мовчки коритись, а треба робити все, що можливе в наших умовах, для то-
го, щоб прискорити розпад тюрми народів. 

Іван Паламарчук гуртував навколо себе все живе і непокірне. Він був ук-
раїнським націоналістом, вірним сином свого народу. Україну любив понад
усе. Усім своїм життям — розумом, поведінкою, почуттям особистої гідності
— він високо піднімав авторитет рідного українського народу. За те його лю-
били і поважали в'язні інших національностей. 

Серед найближчих друзів Паламарчука був ще один одесит — Костянтин Іва-
нович Лісовий. Художник, футболіст. В Одесі на вулиці Перекопської Перемоги за-
лишилися його старенька мати і найменший брат Ян. Старший був інженер, жив
також в Одесі. Костя дуже любив матусю і братів. Був закоханий у свою сонячну
Одесу. Він був хлопцем міцної статури, з почуттям гумору і твердо вірив, що мос-
ковська імперія розпадеться і на її руїнах виростуть вільні незалежні держави. 

У жахливих умовах концтабірного життя холодної Півночі, на землі вічної
мерзлоти і багатомісячної ночі, під всюдисущими очима "особого отдєла" і сту-
качів Іван Григорович Паламарчук зі своїми друзями утворив бойову антисовєць-
ку організацію. Під стометровим шаром вічної мерзлоти, в глибоких покинутих
штреках шахти хлопці писали листівки, в яких розкривали злочини совєцької сис-
теми, викривали брехню більшовицької пропаганди, загарбницьку політику мос-
ковських комуністів і їх вождя, ката і тирана усіх народів — кривавого Сталіна. 

У своїх листівках-звертаннях до всіх чесних громадян Союзу наводили
факти злочинів: штучний голодомор 1932-1933 рр., величезні жертви з вини
Сталіна і його найближчих холуїв у роки війни, знищення царської сім'ї, старої
інтелігенції, військових спеціалістів, розкуркулення, запроторення селян до
ненависних колгоспів, процеси 30-х років, ліквідацію письменників, учених,
діячів культури та науки, розстріл 40 українських сліпців-кобзарів, яких зібра-
ли у 1934 році з усієї України буцімто на з'їзд у Харків. Описували каторжне
життя мільйонів політв'язнів, знущання над ними по тюрмах і концтаборах, ви-
селення з рідних місць цілих народів. 
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Ці листівки-прокламації починалися словами, що Сталін є ворогом усіх на-
родів Союзу за номером 1. Закінчувалися листівки словами "Смерть Сталіну!".
Крім цього, Костя Лісовий намалював картину "Трупи під брамою концтабо-
ру". Цю картину він вирізав на листі якоїсь гуми чи лінолеуму, щоб робити
відтиски на папері. 

Під керівництвом і з найактивнішою участю Івана Паламарчука все було
організоване так: хлопці вирізували на гумі не тільки малюнки, але і тексти
листівок. Усе це вкладали в конверти із заздалегідь написаними однією рукою
адресами. Ці листи пакували в консервні банки, які потім акуратно запаювали
оловом. Усередину вкладали тягарці, щоб вага банки була подібною до спра-
вжньої з тушонкою; у багатьох в'язнів на волі в різних містах і селах імперії бу-
ли добрі і надійні друзі. Банки вкладали у фанерні ящики і посилали певним
адресатам. Ті, отримавши посилку, розкривали її, розрізали банки "тушонки" і
діставали звідти листи, заадресовані з неволі. Листи опускали в поштові
скриньки різних населених пунктів. 

Посилки відправляли так: в районі вугільного басейну Воркути жило бага-
то німців Поволжя і колоністів з України. Вони були спецпоселенцями на 6
років. Але вважались "вільними" — на противагу в'язням, котрі охоронялися в
концтаборах. Для добування вугілля в шахтах завжди застосовується вибухівка
типу "амоніт". Шахтарям-в'язням категорично було заборонено мати доступ до
такої вибухівки. Підривниками були тільки "вольняжки". Іван Григорович доб-
ре попрацював з двома німцями-підривниками. Загітував їх на свій бік. "Віль-
них" при виході з території шахти не обшукували. Так оці двоє німців виноси-
ли запаяні в банки листівки, адресували їх туди, куди вказував Іван Паламар-
чук, і надсилали поштою. 

Крім цього, багато запакованих листівок ховали у вагонах з вугіллям, яке
розвозили по СССР. 

Ця робота тривала близько трьох років. Дехто з адресатів відносив листи до
КГБ, і воно з ніг збивалося. Такі листи надходили адресатам з Прибалтики, Ук-
раїни, Москви, Сибіру, Середньої Азії, Татарстану та багатьох інших місць.
Часто хлопці брали з газет адреси передовиків виробництва, героїв соцпраці,
вчителів шкіл. Надсилали будь-кому, чию адресу роздобули. Листи потрапляли
"органам" зі штампами різних поштових відділень СССР. Ось і розбери, де діє
така організація. 

Але одного разу хлопці прорахувались. В одному з кінотеатрів Воркути
(для "вільного" люду), коли погасло світло і почався фільм, хтось жбурнув у
зал з балкону пачку листівок відомого нам змісту. КГБ зрозуміло, що автори
листівок десь тут, у Воркуті. І почалося.... Зі всіх сил запрацювала могутня і не-
щадна машина кадебістської контррозвідки в пошуку непокірної і відважної
групи патріотів, як здавалося, наглухо зачинених у невеликій зоні суворого за-
полярного концтабору. 

По всіх таборах пішла чутка, що будуть звільняти в'язнів. Треба лише, щоб
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кожен з них коротко, на одному листку, своєю рукою написав автобіографію.
Суворо за списком зібрали біографії в'язнів. Через два-три місяці знову змуси-
ли кожного здати свої біографії. Річ у тім, що розкидані в кінотеатрі листівки
були не тільки відштамповані з гуми, але і писані рукою, гарним почерком. Але
коли першого разу писали біографії, то той в'язень, який мав стосунок до
листівок, попросив одного зі своїх друзів написати за нього, мовляв, у мене
розбиті пальці на руці і сам писати не можу. Той глянув на забинтовану руку і
виконав прохання друга. 

В'язнів часто тасували в таборах, переселяючи з барака в барак і з одного
концтабору в інший, щоб не засиджувалися на одному місці, не задумували чо-
го проти влади. Так і тут. Випадково в'язня, що написав за друга з "хворою" ру-
кою біографію, взяли кудись на етап. А тут через кілька місяців знову треба пи-
сати. Нашому герою довелося вдруге перев'язувати руку і просити вже іншого
до писання. Минув деякий час. Викликають хлопця до спецвідділу і наказують
тут же написати автобіографію. Що вдієш? Написав. Показують дві його попе-
редні. Випитують, чому біографія одна, а написана трьома почерками. Крім
цього, листівка написана також його рукою. Арешт, жорстоке слідство. І потяг-
нулося... І почали висмикувати одного за одним. 

У справі Івана Паламарчука було заарештовано 12 осіб. Уже під час слід-
ства одному із заарештованих розчавило між вагонними буферами голову. 

До арештованих українських патріотів застосовувалися найжорстокіші ме-
тоди ведення слідства. Хлопці трималися добре. Ніхто з них не запанікував і не
зрадив, не благав у катів ласки і пощади. Кожен спокійно чекав своєї смерті. 

Восени 1952 року групу Паламарчука судив військовий трибунал Біло-
морського військового округу. Вирок був такий: Івана Паламарчука, Костянти-
на Лісового, Ярослава Мартинця, Артура Звейнікса (латиш з Риги) засудили до
розстрілу і розстріляли 16.12.1952 року в місті Вологді. 

Іванові Кримусю, Дмитрові Назаруку, Федорові з Волині (прізвище невідо-
ме), німцеві Цімерману, німцеві Борису (прізвище невідоме) і ще трьом хлоп-
цям дали по 25 років. 

Іван ПАЛАМАРЧУК 
В. КОСОВСЬКОМУ 

У товариша теж очі карі, 
Очі теж у задумі й журбі. 
Прийди, сядь на брудні мої нари, 
Поговорим про волю собі. 
Пригадаєм, в минуле поринем — 
Хто із друзів загинув коли. 
Поговорим, як нашу Вкраїну 
На колючих дротах розп'яли. 
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За бараками в тундрі смеркає, 
Пада з неба пуржиста мука.
Тихий вечір з-під даху сотає
Золотистую путь павучка.

Обірветься тонка павутина — 
Зникнуть зорі з небес голубих.
Чи згадаєш мене, Україно,
У ті дні, що бажав я тобі?

У ті дні, коли будуть всі дома
На честь волі справляти бенкет,
Чи згадаєш колись, невідома,
Як співав невідомий поет?

Ой, чому я згадав про це, Нене?
Ой, чого так пече в голові?
Простягнув чорний вечір до мене
Сині руки в червоній крові.

Боляче обривається рима,
Ніч земну застеляє красу...
Смерть слідкує за мною очима,
Піднімаючи гостру косу.

Ой, як хочеться. Боже мій, жити,
Ой, як хочеться бачити знов,
Як цвіте, як хвилюється жито,
Як шумить верховіття дібров!

Ой, як хочеться бачить весною
Неосяжних степів синю даль,
Але смерть вже стоїть наді мною,
Підіймаючи чорну вуаль.

У вікно лізе чорна могила,
Чути регіт крізь плач і виття,
Ой, вернись, ой, вернись, моя сило,
Щоб боротись за радість життя!

Воркута. 1951
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Іван ПАЛАМАРЧУК 
ОБІРВЕТЬСЯ ТОНКА ПАВУТИНА

Ось так боролися і вмирали за волю української нації одесити. "Чи згадаєш
мене, Україно?" — звертався Іван Паламарчук до сьогоднішньої України в од-
ному зі своїх віршів. Ні, не бажають нинішні можновладці пам'ятати про
справжніх українських патріотів: козаків Армії УНР, холодноярських повс-
танців, вояків УПА, в'язнів більшовицьких концтаборів. Натомість намагають-
ся за будь-якої нагоди відзначати своїх духовних "гуру" — всіляких катів і
запроданців. 

Нещодавно, йдучи по вул. Старопортофранківській, повз Національний
морський університет, я завважив у скверику дві величезні каменюки.
Підійшов ближче. На одній каменюці був вибитий напис: "Памяти комсомоль-
цев Одесщины", на другій — безглузде звернення, яке закликає нас бути за
щось вдячними цим самим комсомольцям. Очевидно, каменюки були встанов-
лені у 2004 році з нагоди ювілею небіжчика-комсомолу. 

Невідомо, хто автор "прожекту", але не інакше, що цей винахідник колись
дуже міцно вдарився головою об постамент пам'ятника "вождю" на Куликово-
му полі, бо я не бачу іншого джерела натхнення для такої дикої ідеї. 

Анітрохи не вдячний комсомольцям Одещини — 
Роман КУХАРЕНКО



Леся РОМАНЧУК
ЦІНА СВОБОДИ

(уривок з роману)

Пурга ущухла. Вляглася, вичахнувши, закашлявшись останнім поривом,
стомлено пригорнулася до землі всіма тими тоннами снігу, які щойно білим

пір'ячком літали так легко і страшно, перемішавши діл
і вись, немов велетенський кухар узявся до розчини та
сіяв борошно. Все оте ретельно пересіяне вляглося
рівно й тихесенько, аж не вірилося — ще годину тому
воно ревіло й вирувало лютим звіром. Вселенська ти-
ша запала над оцим північним краєм, аж у вухах
дзвеніло. 

Тиша, спокій. Тільки важке човгання десятків зне-
можених чоловічих ніг та глухе покашлювання обпече-
них лютим холодом легенів суперечило безгомінню.
Навіть пси конвою потомилися гавкати. Пленталися,

ситі, та потомлені, як собаки, без звичного перегуку. 
Не хотілося перемовлятися й в'язням. Андрій затулив обличчя отриманим

дорогим подарунком — не тому, що так нестерпно дошкуляв холод, ні, просто
хусточка берегла тепло дівочої долоні, її запах. Мов найніжніша ласка, мов
найвишуканіші пестощі — оберіг від лютування довколу. 

— Яка ж вона гарна, твоя Катруся! — немов почувши його думки, тихень-
ко обізвався Михайло. — І дуже… наша. Це видно одразу.

— Катруся… — замріяно обізвався Андрій. Йому було приємно вимовляти
уголос ім'я, це наче робило їх ближчими. — Катруся… Як ваша дружина. Ва-
шу теж звуть Катериною. Оце любов! Одна на все життя! Від гімназійних років
— і навіки! Я зі своєю Катрусею теж так — на все життя. 

Михайло зітхнув. Де вона, його дружина, з якою і прожили лише кілька
місяців? Удома? Чи знову у в'язниці? За Польщі — у "Бригідках", а як ці мури
називаються тепер? 

Доля Михайла Сороки заповідалася світлою й сонячною — величезне при-
родне обдарування хлопця вирізняло його на тлі навіть найсильніших учнів
Тернопільської гімназії. Пощастило і з наставниками — математику викладав
Мирон Зарицький, залюблений у свій предмет, якого називали "поетом фор-
мул". Освятила його гімназійні роки зустріч з дочкою математика — гімнази-
сткою Катрусею Зарицькою. Та про університетську освіту українцеві в часи,
що називалися в народі "за Польщі", годі було мріяти. Довелося перейти кор-
дон. У Празькій Політехніці навчався на архітектурному факультеті. Блискуче
закінчив. І здавалося б, опановуй професію, будуй, живи — уся Європа чекає
творінь твого таланту, аж ні — тягне до рідної землі, не дає спокою поневоле-
на Україна. Провід ОУН доручає формування нових підрозділів. Вже у 37-му
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поляки заарештовують. Спізнав "вигоди" "Берези Картузької", Станіславської,
Гродненської в'язниць. У 39-му упала Польща. На коротку мить вдихнув сво-
боди. На крилах летів до Катрусі. А вона, змалечку залучена до "Пласту", зго-
дом — Юнацтва ОУН, бачила свою долю в боротьбі за волю України — її зна-
ли в підпіллі як "Калину", "Монету", "Легенду". У 35-му була заарештована
польською дефензивою, засуджена на 5 років тюрми. Рік 39-й начебто звіль-
нив. Зустріч. Розквіт кохання. Весілля. У березні 1940-го заарештували одразу
обох, уже "визволителі", НКВС. Михайла — у Воркуту, Катерину — у "Бригід-
ки". Там народився син Богдан. Михайло про це дізнався уже на одній з пере-
силок. 

— Отака сім'я, Андрію. Чоловік і дружина — по в'язницях та засланнях,
син — у бабусі. 

Лише 22 червня 1941-го, коли німецька бомба влучила у стіну тюрми, Ка-
терина з іншими в'язнями утекла. Побачила сина, пригорнула до серця. Та ле-
гендарна "Монета" недовго втішалася радощами материнства — боротьба з
окупантами кликала до зброї.

— Нічого, ми виживемо! Ми вистраждаємо свою Україну. І ще поживемо
на нашій вільній землі! Та й термін ваш зовсім скоро закінчується. Поїдете до-
дому, побачите рідних…

Хустинка додавала Андрієві оптимізму, крізь неї навіть північне крижане
повітря пахло польовими квітами. Михайло Сорока дивився на світ розваж-
ливіше.

— Ще заслання… Не відпускає нашого брата ця хижа потвора, не відпус-
кає, аж поки не зламає. Ой, важко це, Андрію! Ми своєї держави не мали, мо-
же, хоч діти чи онуки спроможуться… Та для нас важливо інше — не припи-
няти боротьби. Підтримувати тих, хто похилився, допомагати зневіреним.
Відкривати очі сліпим. Світ мусить знати про їхні злочини. Хай наші муки та
смерть не будуть марними! 

— Ей ви там! Разговорчікі! Прєкратіть! — знехотя відгавкнув замість пса
конвоїр.

"Разговорчікі" відновилися лише наступного вечора.
— Послухай, Андрію, а чи не могли б дівчата дістати через своїх "вольня-

шок" трохи паперу для листівок? — замислився Михайло Сорока. Й одразу
визнав свою ідею хибною. — Ні, мабуть, не варто їх у це втягувати. Небезпеч-
но. Надто небезпечно.

— Звісно, не варто, — погодився Андрій. — Тут не в кількості справа. Ми
з Іваном Григоровичем самі упораємося. От як зв'язкові вони могли б прислу-
житися. Моя Катруся пройшла добру школу підпілля. Та її подруги теж. Це
наші дівчата, їм можна довіритися як самим собі.

— Маєш рацію, Андрію. Ми використаємо їх у підготовці до страйку. Ні, це
буде не страйк — повстання! Мусимо залучити якнайбільше людей, а для цьо-
го треба інформувати і будити поснулих та зневірених.
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Андрій дивився на Михайла Сороку як на вчителя і старшого друга,
провідника, повного отим незгасним полум'ям українського духу, що не ско-
рився у найважчі роки неволі. Навіть тут, у таборі, він продовжував боротьбу.
Хлопці готувалися до страйку. Писали листівки, збирали необхідне для виго-
товлення зброї. Посилення режиму "Рєчлагу" після призначення начальником
генерала Дерев'янка могло скінчитися повним винищенням в'язнів. Якщо до
цього дійде — треба якнайдорожче віддати своє життя. 

Термін ув'язнення Сороки вже майже сплив. Скоро, зовсім скоро — на во-
лю. До Катерини, до сина. Та вірилося у це чомусь дуже мало. Не схоже на чер-
воного спрута відпускати свої жертви, не переламавши хребта.

Так воно й сталося. Повернувшись до Львова, Михайло Сорока не застав
дружини удома — легендарна Катерина Зарицька катувалася у сибірських та-
борах. Не минуло й кількох місяців під прицілом пильного ока "органів", як
навіть таке умовно вільне існування здалося небезпечним — просто на вулиці
його заарештовують. Поселення у Красноярському краї — надійніше місце для
того, кожне слово якого повне любові до України та надії на її визволення від
ярма, а тому отруйне для радянської влади.

Підготовка до повстання відбувалася вже без безпосередньої участі Михай-
ла Сороки, та завдяки створеній ним організації "ОУН-Заполяр'я", проводу, ос-
новою якого стали бандерівці. Незламність духу — от що лежало в основі
спротиву силі, сама ідея противлення якій здавалася безнадійною та безглуз-
дою. Сила ламала — дух не гнувся. Сила поборювала — дух бунтував. Сила
гнітила — дух пробивався крізь кожну шпарину, мов уперта заполярна трава.
Могутній. Незнищенний.

Без свого духовного наставника Андрій почувався осиротілим. Тому ще
більш прихилився до Івана Григоровича Паламарчука — веселого, дотепного,
як усі одесити, винахідливого, майстра на всі руки, та на диво сповненого ук-
раїнським духом. 

— Ну й почерк у тебе, Андрію! — захоплювався Іван Григорович. — І де ж
такого навчають? От у мене — ну, курка лапою… Ще Костя гарно пише, а я…

— Ну, Костянтин — художник, йому сам Бог велів гарно писати, —
Андрій ставився до Костянтина Лісового, також одесита і такого ж веселуна,
як Паламарчук, з величезною повагою — ці люди стали тепер центром, осе-
редком боротьби, джерелом наснаги для кожного, хто прагнув жити стоячи,
кому огидна сама думка про виживання плазуючи. — А де навчають — у
гімназії, Іване Григоровичу. Навіть особливий урок був — каліграфія. Вчили,
муштрували — вниз із нажимом, вгору — волосна лінія, всі літери з нахилом,
щоб красиво.

— Бач, наче знали, що знадобиться нам тут твоє уміння гарно писати. Кра-
сиві листівки виходять!

— І не тільки листівки…
Андрій зашарівся, мов дівчина, при згадці про свої листи до Катерини.
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Паламарчук був у курсі сердечних справ молодшого товариша:
— Послухай, Андрію, а ти певен, що дівчина — надійна? Ой, не хотілося б,

аби хтось бачив ці листочки… Енкаведисти з ніг збилися, мабуть, розшукуючи
цього майстра пера. Почерк — це серйозний доказ. "Уліка" по-їхньому. Обе-
режно, друже…

— Катруся? Моя Катруся? Та що ви, Іване Григоровичу, вона… вона ніко-
ли… Вона — наша дівчина, наша! — і серце Андрієве огорнула тиха радість
від самої згадки про Катерину, про те, що вона є на світі, що думає про нього.
І попрохав, відчуваючи настрій старшого товариша: — Почитайте щось зі сво-
го. Може, про сніжинки?

І вони затягнули пісню, мелодія якої народилася отут, сама собою, надто
вже музичні й близькі до серця слова:

Відлетіло літо, відшуміли трави,
Сивину на скронях вишили літа,
Наче поцілунки стомлені, ласкаві,
Падають сніжинки на мої вуста.

Падають сніжинки, падають біляві,
Наче дивні мрії, наче дивні сни.
І журба до серця тулить руки мляві
І на мить виймає спогад з давнини.

Вулицями сяють електричні плеса,
Мерехтять сніжинок золоті рої…
Де ти, моя юність, зоряна Одеса?
Де ті теплі очі, що були мої?

Зникло непомітно щастя у тумані,
Мерехтять сніжинки, мов акацій цвіт.
А навколо хмари журяться багряні,
А навколо хмари, а навколо дріт.

Падають сніжинки… Каторга проклята…
По снігу колона змучених бреде.
Блимає очима смерть із автомата,
А життя співати проситься з грудей.

— Де ти, моя юність, зоряна Одесо… — повторив Кость Лісовий. — Де на-
ше тепле море, сонце?
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— Ну, про це ти, Костику, у батька Сталіна запитай! Це він нас усіх тут
зібрав, брате, — криво усміхнувся Паламарчук. Його ненависть до ката, голов-
ного і найбільшого злочинця усіх часів та народів, була такою нестерпно гост-
рою, що проривалася у кожнім слові.

— Ей ви там, бандеровци, потіше! — обізвався з кутка голос. — Нє трогай-
тє вождя! Нє смєйтє!

— А то що, підеш "закладати"? До "кума"? — насмішкувато й водночас пог-
розливо вишкірив розхитані цингою зуби Костянтин.

— Нікуда я нє пойду, я нє стукач, но товаріща Сталіна трогать нє смєйтє!
Он войну виіграл! Он Гітлера побєділ!

— Це ти Гітлера побєділ, рядовой пєхотний Вася, а зовсім не Сталін. І за
що ж він тебе, героя війни, заслав сюди, на курорт до білих ведмедів? — не вга-
вав Кость.

— Замолчітє, бандеровци чьортови! Товаріщь Сталін нічєво об етом нє
знаєт! Єслі би знал — он би іх всєх в двадцять чєтирє часа… Он би іх, сво-
лочєй… 

— Кого? Яких сволочєй? Тих самих, котрих сам призначив і команду дав?
Ой, скільки вас таких, старих та наївних. Ну, напиши ще одного листа своєму
"товаріщу Сталіну", напиши. Тисячі йому пишуть. Десятки тисяч. Може, ко-
гось звільнили?

— Нє доходят, нє доходят пісьма-то! Нє доходят до отца радного! — запла-
кав у рукав бушлата солдат Васілій Пузіков, що героєм пройшов усю війну, та
повіз додому забагато вражень від Німеччини. Занадто голосно розхвалював
ще у поїзді добротні будинки та підвали, господарство німецьке, як у них усе
влаштовано. Нахвалявся у себе в селі щось подібне створити замість колгоспу.
Дали десять років по 58-ій за антирадянську агітацію. І начхати, що всі груди
— в орденах.

— Не плач, Василю, — не стримався супроти чужого горя Паламарчук. —
Ти ж — мужчина. Будь сильним. Ти ні в чому не винен. Вже відсидів більше
половини терміну, зовсім мало залишилося. Вижив у перші роки, то житимеш.
Повернешся до своєї жінки. 

— Ага, вєрнуся-то я, а как жить с клеймом-то етім — "враг народа", мол? І
дєті, і внукі получаєтся, от врага… А какой я враг, какой? — бив себе в груди
вірнопідданий "ворог народу" Василь.

— От побачиш — розберуться, реабілітують. Ти, Василю, герой, а не ворог,
— заспокоював Іван Григорович так само, як і кожного зі "своїх", що підупали
на дусі. Його слово лилося на серце бальзамом, давало надію. Де він сам брав
отой чудодійний бальзам, з яких душевних схованок видобував, звідки стру-
меніло це невичерпне джерело любові до людей?

— Прочитай іще щось, Іване, — попрохав Артур Звейнікс, один з найближ-
чих друзів Паламарчука. — Оте, що ти написав у карцері Володі Косовському.

110



У товариша теж очі карі,
Очі теж у задумі й журбі.
Прийди, сядь на брудні мої нари,
Поговорим про волю собі.

Пригадаєм, в минуле поринем — 
Хто із друзів загинув коли.
Поговорим, як нашу Вкраїну
На колючих дротах розп'яли.

— Шкода, що у мене не карі очі, — зітхнув голубоокий блондин Звейнікс,
— бо було б трохи й про мене.

— Зате у моєї Катерини — карі, мов горішки лісові, — зрадів чомусь
Андрій. — І волосся — чорняве, блискуче…

— Ну й де ж ти його бачив, волосся? — хитро примружився Кость. — Ви-
гадуєш, сину мій, вигадуєш, фантазуєш! Ти ж свою Катерину без шапки чи
хустки до літа не побачиш.

Андрій спершу знітився — справді, він скоріш уявляв собі й волосся, й очі,
ніж достеменно знав про колір та інші якості, що потребують для вивчення іще
й дотику. Та швидко опанував собою:

— А я крізь хустку бачу. І крізь віддаль, і крізь стіни! От зараз, наприклад,
моя Катруся лежить, кулачок під щокою, і думає про мене. І чекає мого наступ-
ного листа. А лист уже в умовному місці! Лежить і чекає ранку!

— Правильно, Андрісе, саме так! — підтримав його Артур, називаючи тро-
хи на свій кшталт. — Це називається телепатією! Я теж завжди знаю, про що
думає моя дружина. І вона знає. От минулого разу, пригадуєш, Іване, я скар-
жився, що мерзнуть ноги. Що надіслали мені в посилці вже через тиждень?
Теплі вовняні шкарпетки! 

— Подумаєш, важко здогадатися, що на Півночі в людини мерзнуть ноги!
— не здавався прагматичний Кость, який не вірив у можливість таких кон-
тактів — на віддалі.

— Гаразд, нехай! — погодився напрочуд тактовний, ввічливий, здатний
поступитися другові в усьому латиш. — А чим ти поясниш, що Лія вислала
мені п'ять пачок "Біломору" саме тоді, коли вкрай треба було дати "на лапу" на-
рядчику, щоб… — Артур озирнувся — в бараку, де повно чужих вух, не мож-
на було говорити про всі їхні таємниці, а "на лапу" стосувалося таємної спра-
ви — виготовлення листівок. — А вона ж знає, що я не курю! Телепатія, дру-
же, тільки телепатія! 

— Теле… тьху, дурниці якісь! Нематеріалістичний підхід, ненауковий! —
впирався Кость.

— От саме й науковий! Ми ще вдома, у нашій милій, тихій, затишній Ризі,
— зітхнув, поринувши у спогади, Звейнікс, — над цим працювали — намага-
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лися відчути, зрозуміти думки одне одного. І нам вдавалося. Майже завжди.
Коли у Лії почалися пологи, я саме був на роботі. Але я фізично відчув її біль
і побіг додому! Чим це пояснити? А коли мене заарештували, просто в кабінеті,
Лія теж відчула і побігла до мене на роботу. Я ще встиг її побачити з вікна ма-
шини, рукою махнув... Що це, по-вашому? Саме так, телепатія — от наука май-
бутнього! От вийду, напишу про це! Кореспонденція думки — от як це назива-
тиметься.

Він справді серйозно займався можливостями передачі думки на віддалі,
відомий латиський юрист та письменник Артур Звейнікс, і не полишав свої
дослідження навіть тут, у зоні. Мабуть, за умов повної ізоляції лиш телепатія
дозволяла поєднатися душею з рідними, з милою серцю Латвією, зі старовин-
ною Ригою. Після призначення на посаду генерала Дерев'янка листування ста-
ло чомусь дуже важким — дозволялося писати лише два листи на рік, тільки
найближчим родичам, та й ті листи часто не знаходили адресатів, губилися.
Жодного в тому дива — адже кожен лист, що мав вийти за межі табору, підля-
гав цензурі. На "непильну" роботу цензорів офіцери зазвичай влаштовували
своїх дружин. А чи хотілося напахченій пані своїми наманікюреними пальчи-
ками гортати повні чужого болю сторінки, читати, щоб викреслити недозволе-
не, і тільки після цього знову заклеїти листа і відправити адресату? Чи не лег-
ше одразу викинути чийсь біль, сльози, надію, крик "Я живий, мамо!" у
смітник? А вдома чекають, сподіваються. Звісно, телепатія — надійніший засіб
зв'язку, ніж табірна пошта.

— А в майбутнє ваша телепатія не допоможе зазирнути? — спробував
помріяти романтичний, як і кожен поет, Паламарчук. — От би побачити нашу
землю років отак через п'ятдесят! Рідну Одесу…

— А чому ж ні? От зараз спробую… — Звейнікс заплющив очі. Минула
хвилина, друга… — Бачу. Бачу нашу Ригу через п'ятдесят років. Чую мову…
Тільки латиську, тільки латиську, російську — зрідка… І прапор над ратушею
— наш, дві червоні смуги і посередині — біла! Не може бути… Бачу Лію…
Посивіла моя голубка, але яка ж досі гарна… Біля неї — доросла жінка… Ду-
же схожа на мене… 

— А ти сам де?
— А я… Мене чомусь немає…
— Ну, мало що там, може, по хліб до крамниці пішов! — поспішив розігна-

ти зморшки на чолі друга Кость. — Чи на футбол!
— Ну, на футбол — це у нас ти, Костю, ти у нас відомий футболіст. А я…

я, мабуть, справді пішов до крамниці, — зітхнув Артур.
— Ну, гаразд, побачив ти свою Ригу! А наша Одеса? Україна? — нетерпе-

ливився Костянтин Лісовий, якому до вподоби припала оця уявна подорож у
майбутнє.

— Україна… Київ… Над Києвом прапор — синє із жовтим, хлопці, немає
червоного!
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— Невже наш? — не повірили хлопці.
— Ваш. І над Одесою також синьо-жовтий. І мова…
— Українська, звісно, якщо наш прапор? — втягнувся у гру, включивши уя-

ву, Іван Паламарчук, завзятий патріот свого міста.
— Ні… мова — російська… тільки російська… не чую української… 
— Та щось ти не те говориш, Артуре! В Ризі — латиська, а в незалежній Ук-

раїні — російська? Не може такого бути! Вигадуєш…
— Це не я… Це — телепатія, я так побачив… відчув… — виправдовувався

Артур. — І ще… У вашій майбутній незалежній Україні, в незалежній Одесі
ніхто не повірить, що ви, одесити Іван Паламарчук та Костянтин Лісовий, бо-
ролися за волю України, за українську державу, за мову… Скажуть, що Одеса
споконвіку — російське місто, що українців тут ніколи не було, тут завжди роз-
мовляли російською та ідіш, що бандерівці — це лише на заході, це у них там
— мова, а в Одесі-мамі — язик і такі трохи івриту. А Мішка-Япончик, злодійка
Сонька-Золотая Ручка та інші бандити їм рідніші за поета Івана Паламарчука
та художника Костянтина Лісового.

— Ой, Артуре, щось не те ти побачив у майбутньому! — майже розсердив-
ся Паламарчук. — Не задля того ми тут приймаємо смертні муки, щоб наші
діти російською на Привозі белькотіли! Якусь таку песимістичну картину ма-
люєш, що хоч плюнь! Ні, ненауковий метод твоя телепатія! Нічого, ми їм ще
покажемо! Повернемося додому, навчимо їх по-нашому розмовляти, всіх нав-
чимо! Правда, Костю?

Природний оптимізм поета не могли здолати привиди навіть такого непри-
родного майбутнього. 

— От ти, Артуре, навчився української мови? Ти, латиш, чия мова зовсім не
схожа на нашу? То чому вони, брати-слов'яни, не можуть? 

— Я навчився української тому, що інакше не можу спілкуватися з вами,
друзі мої. А мовою "мєждунаціональнаго общєнія" не буду, хоч убийте. Який
вихід? — щирі та мудрі очі Артура світилися такою небесною голубінню, не-
мовби само Балтійське море сповнило їх своєю прохолодною солоністю —
щось гірке таки зачаїлося на дні.

— Андрісе, — по-своєму звернувся до Андрія Артур, — а я бачив тебе у
майбутньому. З чарівною дівчиною — у неї справді чорняве волосся. І очі —
карі, мов лісові горіхи.

Лиш про одне промовчав Артур Звейнікс — в майбутньому він не бачив ні
себе, ні своїх добрих, щирих друзів-одеситів — Костянтина Лісового та Івана
Паламарчука. Списав цей прикрий факт на недосконалість методу. І стиха пов-
торив пророче, написане Іваном у карцері та вивезене в Україну братом по не-
волі Володимиром Косовським в єдиному надійному, недоступному для об-
шуків місці — власній пам'яті:
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Не жахнуся, Україно люба,
Якщо десь за мурами тюрми
Вирвуть очі, виб'ють мені зуби
І на смерть затопчуть чобітьми.

Скорше я жахнуся на тім світі
І на Бога кинусь, якщо він
Зробить так, що згублять тебе діти
І загине твій останній син! 

Іван Паламарчук — спокійний, безконфліктний, зразковий на думку охорони
в'язень, майстерно приховував справжнє обличчя і справжню мету — боротися,
боротися навіть тут, де жодна боротьба неможлива і заздалегідь приречена на по-
разку. Журналіст, поет, він гуртував навколо себе незламних і допомагав вистоя-
ти іншим. Звісно, видавати газету в умовах табору — нереально, та писати
листівки — а чом би й ні? Вишкіл підпілля, сувора конспірація, досвід — і
листівки не лише писали, але й розсилали по всьому Союзу, інформуючи про
справжнє обличчя Гулагу неутаємничених. У шахті, на глибині сотні метрів, у
закинутих штреках, куди не зазирало око начальства, при тьмяному світлі шах-
тарської лампи Андрій виводив своїм чітким красивим розбірливим почерком
слова, які жахали: правду про голод 32-33-го, знищення української інтелігенції
у 30-ті роки, розстріл 400 сліпців-кобзарів, яких у 1934-му році зібрали з цілої
України до Харкова нібито на з'їзд і знищили разом із кобзами. У листівках опи-
сували каторжне життя політв'язнів, знущання, рабську працю. У сусідньому
штреку, відділений від Андрія метрами породи, виводив такі ж красиві літери ще
один колишній гімназист — Анатолій. Андрій дізнався про його існування
цілком випадково, Іван Григорович вимагав суворої конспірації — чим менше
зв'язків, тим надійніше. Анатолій гадав, що честь писати листівки належить йо-
му одному і не здогадувався, що робота поставлена на потік. Можливо, були й
інші хлопці з добрим почерком, Андрій не знав більше нікого.

Хоч Північ і стерегла ув'язнених краще за будь-які замки, часом трапляли-
ся спроби втечі. Зазвичай утікачів ловили і розстрілювали привселюдно. А
потім клали біля входу. Шість трупів таких утікачів і зараз лежали, понівечені
після тортур, біля воріт шахти "Перша Капітальна". 14 днів поспіль, ідучи на
роботу та повертаючись із праці, німі похмурі колони проходили повз розтер-
зані тіла своїх товаришів, читали напис "Ето будєт с каждим, кто попитаєтся
бєжать". Увечері першого ж дня Костянтин Лісовий намалював цю картину, що
рвала душу — стіна, ворота, напис, трупи. Вирізав на шматку гуми:

— Розмножимо, дамо відтиски на листівках. Нехай люди не тільки чита-
ють, а й побачать на власні очі їхні звірства. А ще про фашистів у газетах пи-
шуть — концтабори, кати, мовляв. Так німці чужі народи нищили, а Сталін —
власний.
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Андрієва справа була маленька — тільки писати. Що робилося потім з
листівками, куди і як їх відправляли, він не знав. Так вимагала конспірація —
вже хто-хто, а повстанці добре знали, як чекісти уміють допитувати! Найкра-
щий спосіб нічого не сказати — нічого не знати.

Лише самому Іванові Паламарчуку були відомі всі ниточки. 
У шахті неможливо працювати без вибухівки. З амонітом, який тоді вико-

ристовували для "вскришних" робіт, мали право працювати тільки "вільні",
зека до такої відповідальної роботи не допускалися. Іван потоваришував з
двома поволзькими німцями, які перебували тут на засланні. Поговорив, по-
яснив, для якої святої справи потрібна їхня допомога. Німці, що ненавиділи
радянську владу, яка зігнала їх з облаштованих місць, розлучила із сім'ями,
загнала на роботу під землю, погодилися допомагати. Користуючись тим, що
"вільних" при виході з шахти не обшукували, вони виносили листівки, вкла-
дені у конверти з адресами знайомих і незнайомих, зазвичай, відомих людей.
Потім конверти вкладали у бляшані банки з-під консервів, додавали якийсь
тягарець, щоб вага не видавала вмісту, акуратно запаювали оловом — вихо-
дило, ніби з магазину, і під виглядом "тушонки" відсилали адресату. Справою
отримувача посилки було наклеїти марки та опустити конверти в поштовий
ящик. 

Адреси хлопці брали з газет — будь-які: передовиків виробництва, вчи-
телів, артистів, письменників. Розсилали по всьому Союзу. Чимало листівок
подорожували країною у вагонах з вугіллям, розносячи правду про тих, хто йо-
го видобуває.

Понад три роки тривала ця робота. Енкаведисти не могли дати собі ради —
листівки, які деякі адресати здавали "куди належало", надходили з різних
місць, з різних куточків неозорого Союзу — від Прибалтики до Казахстану, то
будь тут мудрий, розбери, де саме створена організація і хто займається цією
злочинною діяльністю. 

Та добре продумана система конспірації дала збій — заспокоєні тим, що
досі все обходилося, хлопці зробили помилку і викрили себе: під час одного із
сеансів у кінотеатрі погасло світло, і з балкону хтось жбурнув пачку листівок.
НКВС тут же зрозуміло — організація діє у Воркуті. 

Паламарчук відчув — насувається гроза. Почастішали обшуки, дуже пиль-
но відстежували кожен клаптик паперу — звідки, як потрапив у зону, забирали
клапті, щоб звірити. Почали викликати на допити, спершу так собі, не приціль-
но. Не мали зачіпки.

І тут раптом — радісна новина! Начебто будуть звільняти з таборів! Але
потрібно написати заяву на перегляд справи та автобіографію. Усім без винят-
ку. Та Паламарчук зрозумів, звідки вітер віє.

— Андрію, це — "муля", дурять нашого брата. Тобі не можна писати, —
шепотів Іван у шахті, навантажуючи чергову вагонетку "чорним золотом". —
Викручуйся, як тільки сила. Почерк! Вони шукають почерк!
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Настала черга похолонути Андрієвому серцю. От вона, ниточка, за яку мо-
жуть вхопитися енкаведисти! 

— Цієї ниточки їм давати не можна. Ех, була-не була! Іване Григоровичу,
відпускайте вагонетку! 

— Андрію, чи ти здурів! Права рука!
— А де вихід? Голова дорожча. Нічого, загоїться! Перекантуюсь у мед-

пункті, поки не втихне. Та й навіщо мені права рука, я зроду шульга. В гімназії
довго мордувалися, поки навчили писати правою!

І Паламарчук відпустив…
Хруснули кістки… Крик Андрія… Лайка бригадира:
— Вот растяпа! Куда руки суйошь, твою мать? Совсєм ослєп? А ти, Грі-

горьічь, опитний чєловєк, куда смотрєл… Поднімайтє на гора, у нас тут трав-
ма на проізводствє! 

Так Андрій потрапив до "больнічкі".
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Роман КРАКАЛІЯ

ПОТЯГ ДО ВИЖНИЦІ
Новела

Прийти на залізничний двірець  та й  купити картку на потяг… І поїхати,
нарешті, до Вижниці…

— Як буде тобі цілком зле, то поїдь до Вижниці, — казав не раз вуйко Та-
насій. — Але кажи так, як я: ВижнИця. Кажи так само, як наші люди говорять:
криниця, пивниця… Нє, ліпше: кєрниця, пшениця, скарбниця, бербениця,
кєртиця… Вкємував?

Не розумів, чому треба говорити саме так, але то казав Танас — так поза-
очі називав свого вуйка, а все, що він скаже, можна карбувати на золотих плас-
тинах. З того золота, якого вуйко Танасій доста намив за свою чвертку. Про
пивницю — мокру, зимну, страшну — не хотів згадувати, казав: ліпше буду те-
бе вчити всілякої ріднизни. А такого слова, як наголос, не знав навчитель. Зате
від молодих літ вуйко Танасій добре знав Декалог і все життя пам’ятав  його
заповіді. Ще й других навчав — у бараці, в кар’єрі, будь-де. Через те й зазнав
отої пивниці — для початку, сказали йому, відтак ще багато чого звідав, але про
то вповідати не хотів. Про то вже инші вповідали… 

— Поїхав би-с коли-будь, хуч би завтра, — бистро-бистро говорив, трима-
ючи за рамено, а очі  блищали й аж немовби світилися. Наразі відпускав йому
рамено та шукав за люлькою. — Але чоловік не думає про такі вандровання,
коли привик до одного місця, бо тогди єму ліньки. А помислить про то —
страшно стає. Що я там забув?..  Це він так собі ніби мудро гадає. А я так
відповім: все! Усе ти, братчику, там забув. Не знаєш навіть, як ти ся кличеш. 

— Але чюй мене, — провадив далі, та все брав попід вуса незапалену фай-
ку, примоцовував ту люлечку і так, і сяк своїми темними та ще й вудженими від
неї пальцями, на яких суглоби ґулями напинали шкіру, аж побіліла. Жодних
цигарок не визнавав. Звідтоді, як Сидір Кизима  перед тим, як померти, пода-
рував йому сю маленьку люльку. Він її сам зробив і сам часом потягував з неї
пахучу тайгову траву. І не міг би ані один пес нанюхати його слід, бо пес ню-
хає землю, а земля його берегла. Хоч і чужа — земля всюди ґазду чує. А той
чорт побіг сам,  пса не мав  при собі. Та й  нанюхав  утікача…

Про Сидора Кизиму вповідав багато, розказував так, буцім переповідав
американське кіно, так що вже міг питати  напам’ять, як питав свої  усні уро-
ки про козаків, січове стрілецтво, про Українську Повстанчу Армію… Питав
те, властиво, що вповідав йому.  А так, маєш то всьо знати, казав. І мусів слу-
хати, бо вуйко  Танасій багато літ, ще від малого, був йому і мама, і тато, і брат,
і сестра, котрих не пам’ятав, бо не міг пам’ятати, бо старший брат по дорозі
пропав, як везли їх на сєвєр, тато — не знати де, а мама… неня і сестричка —
вже тут, на чужині… по кількох літах, як  завезли їх сюди…
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То кого мав би слухати, як не вуйка Танасія? Жінку  ще молодою Господь
прикликав  до себе, а син… Коли-не-коли потелефонує з Америки: все о-кей,
коби лиш тато надумав переїхати, зараз же забере його до себе. А тато навіть
до Вижниці не вибрався. Та й, по правді сказати, Вижниця таки ближче, хоч
так само вже далеко.  Часами навіть думав про те, що гейби невидима пупови-
на поєднує їх обох — вуйка Танасія і його. Закопана,  властиво, там, куди відси-
лає його. Уперто ставлячи наголос так, як знає ще з малого. 

— Ти мусів  давно поїхати до ВижнИці, але не годен тебе силувати. Маєш
самий захотіти. Але не так, як любки ци якої забавки, не так, як горівки   для
тих чоловічків у голові, котрі  часом грають там на цимбалах, нє, а так, як лю-
динА, — тут він так само вільно поводився з наголосом, — так, як людинА му-
сить висповідатись, і то конче, вже… 

То було давно і далеко. Дуже давно і дуже далеко, над ними прямовисно
дрижало на морозі Північне сяйво, хвилево нагадуючи  відслонену завісу, лиш
не в сторони, а д’горі. 

— То треба кождому, — казав твердо, немовби називав своє ім’я та карну
статтю. — Кожній людині.

— Вуйку Танасію, може, ми поїдемо разом туди? Знайдемо родину…
— Я вже старий дідо, щоби так далеко рушати.  А родина…  давно  нема

там нікого…  Котрі вирятувались від тої біди —  мусіли тікати світ поза очі. По
таких роках де шукати!? По цілім світі хіба… Най вже буде, як є. Маю вісімде-
сят і ще скількись там, то доста. А ВижнИця у мене отута, — вказівним паль-
цем тикав себе в чоло. — І гезди, — клав ліву долоню на груди. — А тобі за-
повідаю поїхати. Пощо тут сидіти?  Додому руш!  Складай лахи і не вертай…

— Та я вже ніби тутешній… тут народився.
— Додому! Мусиш, і край! Вже скоро спитають мене… там спитають…

твої дєдьо і неня… Що вповім?..  Додому! — затято повторював. — За них…
за мамку…за дєдя… а найперше — за себе. Для себе, — тут він твердо натис-
кав на друге  слово, а його очі блищали, як поломінь в печі. Добував з кишені
нерозлучну файку, та потягував собі з порожньої, та посмикував, за своїм зви-
чаєм, лівого вуса — так робив Сидір Кизима, про котрого вповідати міг тися-
чу і одну ніч, і все те було — чиста правда, не забруднена ані на стільки, що за
нігтем, не сфантазована, хоч не кожний повірив би, слухаючи. Ті вуйкові вуса
могли би мати таку саму барву, що й голова його, коли б не саморобна файка
Сидора Кизими. Казали декотрі, що він і спить з нею, але то неправда. Переко-
нався, незрідка ночуючи у вуйка Танасія — коли, бува, заслабне, тож зненаць-
ка прокидався посеред ночі  та наставляв вухо у бік його постелі, бо здавалося
в якійсь хвилі, що не чує характерних звуків, з якими повітря тяжко тече крізь
нікотинову сажу його дихальних шляхів, гейби потік той каміння котить… 

…Поїхати до Вижниці… Раненько дістатися на двірець до приміської каси
і встромитися в округле віконце, мила панянка здивовано оберне голівку — аж
війне вітерцем від того її перестиглого жита, вона терпляче вислухає всі
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найкращі слова про себе. А далі: "Вже нагадалисьте, куди  їхати маєте?" — з
усміхом, бо приємно усе те чути, хоч і добре вже підтоптаний дядько, дідусь,
можна сказати.  "О, так! Я їду до ВИжниці! Вибачайте, до ВижнИці"… Біда з
тими наголосами!  Сміється красуня…

Потяг трюхотить собі то боржій, то поволеньки, а то стоїть, чекає, заки отой
поважний ґазда добре замкне ворота й добіжить — це він так собі думає, що
біжить — до платформи, ще й ціпком вимахує, дає знати, щоби зачекав ма-
шиніст. Можна зіскочити і хутенько нарвати цих прегарних квіток, шкода ли-
шень, що не знає імен їхніх, і подарувати он тій молодиці, у неї засмучене ли-
це і втомлені очі, біле пасмо обійняло щоку, мов долоня, хоч не відцвіли ще, не
осипались на  її  хустині червоні ружі. Окуляри смішно зависли на кінчику но-
са, а в руках — біле шитво, і різні взори по ньому розсипані… 

— Це вам.
Темна ніч в очах несподівано стає досвітком:
— Йой, мені?
Наполоханий погляд силкується вгадати:
— А ви хто будете? 
— Я їду до ВИжниці. Вибачте, до ВижнИці.  
— А як ви знаєте?
— Що? 
Примовкла на хвильку. А далі:
— Доперва ся здибала… з шістдесяткою вже… А може, то не моя шістде-

сятка?.. 
— Та де вона може бути ваша! Того вам не треба. Нікому більше не кажіть

про це, я вас прошу. Візьміть тоту рахівницю та відкиньте половину рівно. Буде? 
— Йой, та буде, буде!.. Коли вам так шкода…  
— Я не скупий, а таки шкода! Ви… живете без мужа, у вас онука… чомусь

вона засмучує вас. Певне, збирається заміж, а він — чужинець…
Як швидко можуть мінитися очі, вираз обличчя, навіть постава. 
— Хто ви є? — з острахом та здивуванням. — Ви все знаєте… Хто ви?  
— Ні, не все. Не все…  Я не знаю, чому за стільки літ не повернувся туди,

де ніколи не був… А хто я є?  Так само не знаю ще… А може… — не доказав.
Завмерла голка в шитві, лиш руки все припадають до чогось, то хустку, то пас-
мо поправити — біле з чорним. А в очах — задума. 

— Як  може чоловік вертати туди, де ніколи не був? 
— Конче мусить! Інакше — зле буде йому… Але я піду на своє місце.
— Зачекайте… Я вас не жену. Вже скоро висідаю.
— То розкажіть, що ви ото вишиваєте. 
— Та як ви не знаєте! — щире подивування на лиці. — Таж то всі знають.
— А так… не знаю. Я здалека їду… вертаю. 
Пильно зазирнула до віч очима темними, ще темнішими, як допіру — з-по-

над квіток. 
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— Ще не знаю, хто вбере цю сорочку… вона має давати  йому певність у
житті… ще й  бути обороною… захистом. Щитом лицарським, та водночас і
гербом на тому щиті.

— Ви вчителька? 
— Була, — опустила голову та знову — за голку.  Зчитував з полотна ті взо-

ри, а вони були писані мовою, котру чи то знав колись, чи не знав, бо читав по-
воленьки, гейби школяр, котрий згаяв час і тепер мусить складати звіт… Щось
йому робилося в душі, а що — не годен був би вповісти, щось йому стискало
груди. Тихенько звівся на ноги й пішов у кінець вагону. Вже потяг стишував
ходу, скреготнули колеса на колії;  угледів зоддалік високий хрест на церковній
дзвіниці, а неподалік тонку вежу сотового телефону. 

Вийшла через інший тамбур, на пероні озирнулась. Лиш рукою помахав їй
з віконця — чи побачила? А далі пішла стежкою попри білого бузька на вико-
шеній дзьобатими качками травичці, почерез місточок. А там ген — криниця,
вбрана у дерев’яне мереживо, хлопчина двома руками крутить корбу, тоді ви-
хоплює відро і махом кладе на цямриння, та все так ловко, розумно… А далі
несе ту воду, перехнябився, бідолашний,  дріботить ніжками, відро важенне,
але жодного виплеску на землю. Недобрав трохи? Та ні, повне, сонячний зай-
чик он змерз, пританцьовує  та попліскує сам себе по раменах — студена дже-
релиця. Молодець, хлопче, розхлюпаєш — будеш мусів знов те саме робити, а
то вже тяжче… З такої керниці береш — не  можна розхлюпувати. 

… Десь грала скрипка, певне, покрай базару, не  сказав би, що аж так щем-
ливо, але душі діткнулося щось, та так, що аж обертом пішов цілий той базар
перед очима, немовби у танці-гуцулці, аж застановився при столі з чужим кра-
мом та вхопився за край грубої дошки-стільниці. Став, немовби зосліпу грудь-
ми вперся у дерево, йдучи поночі, й там, у грудях, стало нараз  тяжко. Текла
мелодія понад галайстру торговиці, пливла, протинаючи  неодмінний базаро-
вий гармидер, то повільно, то бистро, то весело, а то смутно, то відхилялась від
головної теми, а то знов намацувала її, — так вправний керманич певно три-
мається штрихи, а вода бистра, прудко несе його дарабу. 

Базар, як належиться торговиці, жив своїм гамірним життям, хоч і не надто
гучним — якраз на вимір містечка. Містяни  здоровкались поміж себе кілько-
ма словами або й ставали до розмови, обговорювали якісь новини, прицінюва-
лися, торгувались… Перед його уявою станув гурт людей, зачудованих музи-
кою, вони  обступили скрипаля та забули про всі свої сьогоденні клопоти…
Йшов направці, обминаючи ятки з крамом. Нараз уздрів просто перед собою
того незнаного музиканта — гейби вступив у туман  чару; відчув, як та музика
обвиває все тіло зі споду до верха — немовби забинтовує бинтами, й лишають-
ся лише вуха та очі — щоби чути й бачити. 

Високий та худий чоловік грав на скрипці, смичок  як би  самий ходив по
струнах, куди хотів, деко скрипки припорошене, такої ж барви пасма упереміш
із чорним спадали на рамена; звисали з лиць так само посріблені вуса. Чорна
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сильвета  вершника на червоній майці-футболці… Вслухався у свою музику,
сам-один. Ані душі обіч нього… 

Знов зіперся до порожнього столу, тепер завважив його зчорнілі та щербаті
дошки, одна хилитнулася під його рукою. Заплющив очі і так стояв. І бачив те,
чого не міг пам’ятати, чого, властиво, не міг і знати — вивезений був разом із
мамою в утробі, в лоні її.  А бачив тепер молодих у весільній убері, обоє на ко-
нях, пишно заквітчаних, спускалися з верха;  край  берега, під горіхом, ладно
вигравали цимбали, вигравав Черемош, і коломийка-гуцулка  божевільна кру-
тилась… Бачив у тому колі нібито вуйка Танасія, по лицю його текла кров, сто-
яв зі зв'язаними на крижах  руками,  дивився у бік перевалу, гейби сподівався
на поміч, тяжко думав про щось, — певне, шкодував, що не взяв із собою на
весілє  до брата  бодай  двох легіників — то були би ще більше поклали цих, а
може, міркував, де ліпше  буде скочити з машини, та так, щоби й вона разом з
ними зірвалась та полетіла у той звор попід перевалом…  Бачив… ні, лишень
чув  хід вагонів без вікон…  крики і стогін… І ще бачив… 

Люди обминали скрипаля, лишень декотре ковзне байдужим оком та глип-
не під ноги йому — а там нема ні капелюха, ані в чому  скрипку носять. І кож-
не йде собі далі. 

Але чому? Чому?..  Може, вони не чують тої музики? Таж як можна її не чу-
ти, коли та скрипка виговорює все про них самих? Про кожного зосібна і про
всіх купно!..  А може, тому й не хочуть слухати?..  Може, бачать його щодень
— бо скільки там того міста, і вже став чимось таким звичайним, як оцей на-
гострювач ножів  та кіс, до якого вони приходять у своїй ґаздівській потребі…
Куди ж ви йдете, чому обминаєте? Ще встигнете зварити обід, завдати мар-
жині, полежати на канапі…

Скрипаль опустив смичок, приголубив поглядом скрипку, немовби подяку-
вав їй. Урвалась музика — не пощезли чари…  І його теж окрили, ніби тума-
ном прозірчастим… Добре бачив, як базарові, оддаляючись, несуть на собі ті
чари, і не знають  про це, —  хто на плечі, хто на грудях, а хто в бесагах чи в
кошику…  Колись-то, він це відчував, настане час, і вони знайдуть їх, і, може
статися, взнають, що хотів їм сказати цей музикант… Дізнаються, а нащо?..

Неочікувано зійшло йому на гадку, що мусить привезти з собою ту картку
— той квиток на потяг до ВижнИці, і прийти з ним до вуйка Танасія, і сказати:
"Ви чуєте, вуйку Танасію, та ж я таки поїхав до ВижнИці, виконав заповіт. Але
тільки наполовину. Тож тепер мушу покинути Вас, бо вертаю туди. Ади, я кла-
ду картку, цей кусничок цупкого паперу, за цю маленьку Вашу емалеву фотку,
на якій Ви і Ваш номер на грудях довічний. Іншої знимки не знайшов… І на-
пис під тою табличкою білою — нерідною мовою… так само, як гезди… і гез-
ди, і ще май далі…"

Але де він, той маленький шматочок паперу? Може, випав десь на  вулиці
чи деінде? А чи не викинув його знеобачки зараз же, як зійшов на перон з по-
тягу, який привіз його до ВижнИці… До ВижнИці — відтепер лишень так
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говоритиме, як вуйко Танасій заповідав: до бербениці, до керниці, до скарб-
ниці, до гаківниці…

Боржій туди, на чисто заметений порожній перон — чомусь так рідко при-
ходить сюди потяг, а мали би до цього перону прибувати один за одним. Пев-
не, десь отут він викинув той квиточок, може, в цій скрині, мальованій жовтим
та синім?  Господи-Боже, та скільки в ній того сміття, чи його сюди роками зси-
пали? Але він мусить знайти!  Мусить, як той школяр, скласти звіт вуйкові Та-
насію. Там, на чужині, коли вернеться затим лишень, щоби подякувати вуйкові
Танасію,  якого душа непогамовна лиш тоді  спочине, коли заповіт його перей-
де в науку, якої ні вогонь не спалить, ані вода не забере.  

А інакше не зійдуться докупи обидві половини його життя — там, де ко-
лись танцював на весіллі у свого брата, а по горах тривали на нього правдиві
лови, й тут, під холодним Північним сяйвом, де зберіг для малого світло рідно-
го краю.          
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Ігор ОЛЕЩУК

ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ — ПРОВIДНИК
УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

2014 року Україна відзначила 85-ту річницю утворення Організації Ук-
раїнських Націоналістів, фундатором і засновником якої був Євген Конова-

лець.
Війна породжує героїв, а революція — вождів-

провідників. Так і Перша світова війна, в якій після
двохсотлітньої неволі з руїни і забуття вставала Ук-
раїнська Держава, зродила когорти славних борців-
героїв, давши нашому народові великих полководців
і творців державного життя. Одним із них був пол-
ковник Євген Коновалець, ім'я котрого серед найкра-
щих провідників, які присвятили все своє життя Са-
мостійній Соборній Українській Державі. 

Він жив для України, боровся за її свободу і неза-
лежність, страждав за неї, за неї і загинув у нерівно-
му двобої з підступним ворогом. Він став вождем на-
ціональної революції, хоча не дожив до її перемоги. 

Народився Євген Коновалець 14 червня 1891 року
в селі Зашкові біля Львова в родині управителя

місцевої школи. Його дід був священиком, брав активну участь у громадсько-
му і політичному житті та мав відповідний вплив на свого онука. 

Після отримання початкової освіти в рідному Зашкові Євген продовжив
навчання у Львівській українській гімназії, яку закінчив у 1909 році. Великий
вплив на формування політичного світогляду юнака мали патріотичні вірші Та-
раса Шевченка і брошура Миколи Міхновського "Самостійна Україна". В умо-
вах тодішньої Галичини ворогами України були польські шовіністи і
москвофіли, проти яких спрямовував свої зусилля молодий Коновалець. У
1909 році Євген вступає на правничий факультет Львівського університету,
повний курс якого закінчив у 1914 році. За антипольську пропаганду у 1911
році його заарештовує поліція, але він виправдав себе у суді і був звільнений. 

У 1912 році він вступає на військову службу до австрійського війська, яку
закінчив в чині четаря. 

Відбувши військову службу, Є. Коновалець організував із студентів окреме
товариство для військового вишколу під назвою Січові Стрільці. З вибухом
Першої світової війни Коновалець пішов до австрійського війська і у квітні
1915-го в боях за гору Маківку потрапив до російського полону; його засила-
ють до Царицина (нині Волгоград). Але і в полоні він не покидав своєї праці,

Один з останніх прижиттєвих
знімків Євгена Коновальця. 

Весна 1938 р., Відень.
Йому 47 літ
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а здобував знання, організовував своїх друзів-вояків, підтримував їх волелюб-
ний дух та готував до подальшої боротьби за визволення України. Як тільки ту-
ди дійшли вісті про революцію в Росії, він організовує втечу українських по-
лонених на Україну. У липні 1917-го в Києві зустрічається з Миколою
Міхновським і пропонує генеральному секретареві Центральної Ради план пе-
реведення полонених на територію України та утворення з них окремої війсь-
кової частини для захисту Української держави. 

Після тривалих і наполегливих старань у листопаді 1917 року Симон Пет-
люра дає згоду на утворення із полонених галицьких українців куреня Січових
Стрільців. У січні 1918-го на військовому вічі командиром обирають Євгена
Коновальця. Курінь тоді нараховував п'ятсот стрільців, згодом збільшився до
двох тисяч. 

Січові Стрільці — найкраща військова частина вільної України, яка вкрила
себе безсмертною славою в боях, а пізніше видала із себе численних членів Ук-
раїнської Військової Організації, що продовжили боротьбу у підпіллі. Аналізу-
ючи ідеологію Української Народної Республіки, Євген Коновалець дійшов
висновку, що революція в Україні має дві тенденції: націоналістичну, виразни-
ком якої є Микола Міхновський, і соціалістичну, яку розвивав Володимир Вин-
ниченко та підтримував Михайло Грушевський. У питанні будівництва ук-
раїнської національної армії Коновалець став на бік Міхновського, хоча у між-
партійні суперечки не втручався. 

У час будівництва Української Народної Республіки прихильники В. Вин-
ниченка не врахували можливої небезпеки з боку більшовицької Росії, а тому
провели демобілізацію українських військових частин, що прибули із фронту.
Є. Коновалець розумів, що суперечлива політика діячів УЦР втягує країну в
анархію, унеможливлює організацію боєздатної національної армії. 

Він був тим, кого рука провидіння привела в Київ у найкритичніший мо-
мент, коли соціалісти присипляли пробуджену українську національну стихію
дурманом всеросійської соціалістичної революції. Висока національна
свідомість привела його в революційний рух для того, щоб він застеріг ук-
раїнську націю перед смертельною небезпекою і вказав їй єдино правильний
шлях: творім негайно міцну здисципліновану українську Національну армію,
на прапорах якої яснітиме єдине гасло: За Самостійну Соборну Українську
Державу!  

Саме Є. Коновалець попередив діячів УЦР про можливість гетьманського
перевороту, який стався 28 квітня 1918 року, коли німці оточили будинок УЦР
і змусили її капітулювати. Коновалець заявив гетьману Скоропадському, що
Січові Стрільці будуть лояльними до гетьманської влади тільки тоді, якщо во-
на буде оборонцем самостійної Української Держави. Після проголошення
Скоропадським федерації України з Московською державою Є. Коновалець
запропонував гетьманові умови опозиції і попередив його про можливість бра-
товбивчої війни. Гетьман не прийняв умов опозиції, і Є. Коновалець вирішив зі
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зброєю в руках виступити проти проросійської влади в Україні. На щастя, Сер-
дюцька дивізія гетьмана, сформована з українців, відмовилася вступати в бій
проти Січових Стрільців під Мотовилівкою, і ті 18 листопада провели бій ли-
ше проти російських білогвардійських добровольців, після чого війська Дирек-
торії зайняли Київ. 

Курінь Січових Стрільців був найбільш дисциплінованою частиною Армії
УНР, і його постійно використовували для охорони уряду та штабів українсь-
кої держави. 

У грудні 1918 р. Коновальця призначають комендантом м. Києва,
відповідальним за безпеку і порядок у столиці. На цій відповідальній посаді
він домігся організації єдиної розвідувально-слідчої установи, діяльність якої
була спрямована проти ворогів Української Держави. На шляху до модернізації
армії він зустрічав непереборний опір з боку соціалістичних партій, у яких по-
няття свободи асоціюється з анархією. 

Полковник Коновалець був патріотом широкого масштабу, він негативно
поставився до підписаного 21 квітня 1920 р. договору УНР з Польщею. Май-
бутні події підтвердили справедливість його позиції. 

У скорому часі закінчився невдачею польсько-український похід на Київ.
Поляки поводилися на українських землях як справжні окупанти, що сприяло
успіхові більшовицької армії, яка в серпні 1920 р. перейшла Збруч і почала нас-
туп на Варшаву. Перелякані поляки зраджують уряд Директорії і, рятуючи се-
бе, підписують сепаратний Ризький мирний договір, визнаючи за більшовика-
ми право окупації України. 

Але боротьба за волю України не припинялася. На останньому засіданні
стрілецької ради в липні 1920 р. у Празі Є. Коновалець закликав готуватися до
затяжної підпільної боротьби проти польських і московських окупантів і тут
же висунув проект утворення підпільної організації. Під його керівництвом у
всьому краї завершується формування організаційної мережі збройного
підпілля і перехід до бойових дій. Основою ідеології відроджуваної українсь-
кої нації полковник вважав державницький націоналізм. 

У червні 1921 р. він повертається в Галичину і очолює керівництво Ук-
раїнської Військової Організації (УВО). Високий авторитет Коновальця майже
у всіх існуючих в краї і на еміграції політичних організаціях дав йому мож-
ливість скликати першу конференцію українських націоналістів, метою якої
було об'єднання всіх націоналістичних організацій в одну силу. Вона відбула-
ся 3-7 листопада 1927 р. у Відні та обрала Провід Українських Націоналістів,
головою якого став Є. Коновалець. 

Після 14-місячної активної підготовки 3 лютого 1929 року відбувся Конгрес
Українських Націоналістів, на якому з багатьох націоналістичних організацій
була утворена єдина революційна організація — Організація Українських На-
ціоналістів (ОУН), головною метою якої проголошувалось здобуття Українсь-
кої самостійної держави. Очолив ОУН Євген Коновалець. 
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Щоб бути незалежним у своїх діях, він переїжджає до нейтральної країни
Швейцарії, в Женеву, де проживає з 1929 по 1936 роки, після чого, у зв'язку із
загрозою більшовицького замаху, переїхав до Риму. Одночасно він розсилає
свою резидентуру в різні країни світу: Англію, Францію, Німеччину, США і
Канаду. Є. Коновалець був рішучим противником соціалізму і більшовицького
тоталітаризму як головного ворога української державності. Вирішальним ета-
пом визвольної революції українського народу, на його думку, повинно бути
збройне повстання, а це вимагає добре вишколених кадрів. Для цієї мети як
при УВО, так і при ОУН постійно діяв військовий штаб, який організував ви-
давництво відповідної літератури і військові старшинські курси. Такі курси бу-
ли організовані на території Чехо-Словаччини і в Австрії. Їх повинен був прой-
ти кожен член УВО, ОУН. На них підвищили свої військові знання такі виз-
начні командири, як Михайло Колодзінський, Зенон Коссак, генерал-хорунжий
Роман Шухевич, генерал Дмитро Грицай, полковник Олекса Гасин та інші ге-
рої УПА. 

Хоча ОУН розгорнула найактивнішу діяльність у Західній Україні, полков-
ник велику увагу приділяв розбудові підпільних націоналістичних організацій
на Наддніпрянщині, за що врешті поплатився своїм життям. Виїжджаючи для
контактів у різні країни, Є. Коновалець наражав себе на небезпеку бути знище-
ним. І лише напередодні Другої світової війни більшовицькій агентурі вдалося
проникнути в одну із організаційних структур ОУН, вийти безпосередньо на
полковника. Це сталося 23 травня 1938 р. в голландському місті Роттердамі.
Після зустрічі в кав'ярні Атланта із зв'язковим під псевдонімом Валюх, від кот-
рого він одержав невеликий пакет звітів, полковник прямував до готелю "Гранд
Сантраль". Звіти виявилися пекельною машиною, яка вибухнула. Так трагічно
перестало битися серце мужньої людини, великого патріота, справжнього
воїна, вождя українського підпільного руху, вірного сина України полковника
Євгена Коновальця. 

Головними організаторами вбивства голови ОУН був СРСР,  держава-теро-
рист в особі Сталіна і Берії, а безпосереднім виконавцем — працівник НКВС,
політичний вбивця П. Судоплатов. 

Розправившись з творцем УВО й ОУН, Москва сподівалася, що таким чи-
ном вона знищить увесь український революційно-визвольний рух, але вона
прорахувалася. Хоч якою болючою і великою була втрата, ОУН продовжувала
боротьбу. Знайшлися нові борці, нові провідники. За два роки організацію очо-
лив Степан Бандера, який продовжив велику справу підготовки і вишколу
патріотичних сил. Кадри ОУН зростали, а під час Другої світової війни тисячі
українських націоналістів пішли на східні землі України, твердо пам'ятаючи
слова вождя, що шлях визволення України лежить через Київ. Створена пізні-
ше УПА стала спадкоємцем Січових Стрільців і впродовж багатьох років бо-
ролася проти всіх ворогів України. 

Тернопіль, 2014 р.
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Володимир КОЗИРСЬКИЙ і Василь ШЕНДЕРОВСЬКИЙ

УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ
ПІД ГНІТОМ БОЛЬШЕВИЗМУ

Всесвітньо знаний і загальновизнаний видатний внесок українських нау-
ковців до скарбівні світової науки в усіх ділянках як природничих, як і гу-
манітарних знань часто-густо творився у доволі сумних і понадто прикрих
обставинах їхнього життя й діяльности. Аж надто яскравими в цім сенсі є
долі дослідників, що підпали під тяжкий гніт нелюдської машини большевизму.

Подаємо тут коротко нариси життя й діяльности кількох яскравих пос-
татей української науки, що їх зачепила доба "перемігшого соціялізму".

Микола Василенко — творець університетів 
і Української Академії наук

(2.02.1866-31.10.1935)
Якщо якийсь народ сподівається, що
можна залишатися неуком і бути віль-
ним.., то він чекає того, чого ніколи не
було й ніколи не буде. 

Томас Джефферсон
Цілком позитивним чинником національного са-

мопізнання є те, що український світ дедалі більше
цікавиться власною історією. Фальсифікована ідеоло-
гема про те, що "лише з перемогою Жовтневої рево-
люції" наука стала надбанням народу й могутньою си-
лою соціяльного поступу, сьогодні вже нікого не задо-
вольняє.

Відкриті архіви дають можливість переконатися, що наша справдешня
історія була під сімома замками, а "білих" і "чорних" плям і всіляких табу в ра-
дянський період було набагато більше, ніж документальної правди.

Зупинімось бодай на національній події XX століття — заснуванні Ук-
раїнської Академії наук. Тривалий час її літопис вважався започаткованим на
13-му спільному засіданні вчених, яке відбулося 12 лютого 1919 року. На-
справді ж Академію засновано 17 листопада 1918 року за гетьмана Скоропад-
ського. Дотримуватися цієї дати — значить реконструювати події не лише в
ім'я історичної правди, а й дати об'єктивну і незалежну оцінку тим ученим, які
творили цю історію, за нелегких умов збагачували скарбівню світової науки.

Так, Українська Академія існує понад 80 років. Про наукові відкриття на-
ших вчених знає весь світ. Але "сьогодні наука в Україні перебуває на крайній
межі", — читаємо у зверненні до Президента України Леоніда Кучми, Верхов-
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ної Ради України, Кабінету Міністрів відомих академіків НАН України, дирек-
торів провідних наукових інститутів академії, що опубліковане в газеті "Голос
України" 14 жовтня 2000 року. "Не хочеться вірити, що ситуація в Україні роз-
вивається за сценарієм, створеним для неї організаціями, які контролюються
найбагатшими країнами світу. За цим сценарієм Україна має бути переважно
аграрною країною, постачальником сировини для промислово розвинутих
країн світу. А такій країні наука не потрібна…" Прикро це усвідомлювати. Хіба
могли думати ініціятори створення Української Академії наук на чолі з Воло-
димиром Вернадським і Миколою Василенком, що вже в незалежній Україні
їхнє творіння дійде мало не до загибелі? Адже саме завдяки їхній послідовній
цілеспрямованій праці було реалізовано ідею створення Української Академії
наук, яка виникла вперше серед членів Львівського Наукового Товариства імені
Тараса Шевченка. Зазначимо, що НТШ було засновано 11 грудня 1873 року.
Цікаво згадати, що трохи раніше, а саме 8 грудня 1868 року, у Львові відбули-
ся установчі збори культурно-освітнього товариства Галичини, якому дали наз-
ву "Просвіта". Заснування "Просвіти" стало переломним моментом у куль-
турній історії не лише Галичини, а й інших українських земель. "…Ми хоче-
мо... якнайскоріше утворити численну інтеліґенцію, щоби прославитися літе-
ратурою такою, як у других народів, щоб оснувати руський театр, щоб мати
руські гімназії і університети, однак треба спершу братися за найважливіше
діло, за справу народної освіти…" — так зокрема говорилося у відозві товари-
ства "Просвіта". Отже, розуміння потреби самоствердження нації на кону
історії людства через розвиток освіти, культури й науки постало, як ніколи
раніше, на повен голос.

І в цій найважливішій справі проявили себе багато подвижників нації. Се-
ред них Микола Прокопович Василенко, активний діяч на терені просвіти й ор-
ганізації науки в Україні. Він був сподвижником Володимира Вернадського,
який згодом у своїх спогадах стверджуватиме: "У нього (Василенка) першого
виникла думка про створення Української Академії". На жаль, ім'я Миколи Ва-
силенка — українського історика держави і права, громадського і політичного
діяча, професора, дійсного члена УАН з 1920 року, члена НТШ й багатьох
інших наукових товариств було викреслено з історії української науки на довгі
роки.

Перша згадка про вченого стала доступною з "Енциклопедії Українознав-
ства", т. 1, Володимира Кубійовича: "…B 1917 році Василенко — куратор
Київської Шкільної Округи. В січні 1918 року член Колеґії Українського Гене-
рального Суду. За часів гетьманату 1918 року міністр народної освіти, з серп-
ня 1918 — президент Державного Сенату. Як міністр освіти взяв визначну
участь в утворенні українських державних університетів у Києві та Кам'янці й
у відкритті Української Академії наук. З 1920 року дійсний член УАН, 1921 ро-
ку обраний на президента УАН, проте не затверджений совєтським урядом,
1920-29 — голова Соціяльно-Економічного Відділу УАН. 1924 року за проце-
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сом Центру Дій засуджений совєтською владою на 10 років в'язниці, однак ам-
нестований. З 1929 року позбавлений змоги провадити керівну працю в
УАН…"

Саме так оцінила тодішня влада діяльність Микола Василенка, зусиллями
якого в умовах надзвичайно складної політичної і національної боротьби після
Жовтневого перевороту 1917 року почала створюватися Українська Академія
наук. Його пріоритет у цій справі визнавали сучасники:

"Ви всією душею поклопоталися про заснування Української Академії на-
ук, та й записали нестертими буквами своє ім'я в історію Академії наук", — чи-
таємо в архівних протоколах. Але вже до кінця 30-х років ця людина була аб-
солютно забута. Академік Микола Василенко, двічі обраний президентом УАН
після Вернадського, був викреслений з історії Академії. У найповажніших
джерелах зринало його ім'я хіба що наче випадково, ось як у книзі професора
Валентина Терлецького "Академія наук Української РСР 1919-1969" (вид-во
"Наукова думка", Київ, 1969 рік). У цій 300-сторінковій книзі лише на одній(!)
25-й сторінці читаємо: "На засіданні комісії по підготовці Проекту Статуту
8 липня 1918 року, в якому брав участь міністр "гетьманського" уряду М.Н. Ва-
силенко, академік В.І. Вернадський заявив: "Колегія з академіків усіх відділів
становить Академію наук. Вона вільно і незалежно веде свої справи. Задля то-
го повинна Академія не тільки користуватися повною автономією, але й бути
поставлена поза всякий вплив на її внутрішнє життя од органів державного
урядування, яке може мінятися"". Зауважу, що і в цьому єдиному місці при
згадці про вченого допущена неточність в ініціалах… Чому ж такою невдяч-
ною до великого подвижника науки виявилась його епоха? Простежимо лінію
його життя…

*   *   *
Микола Прокопович Василенко народився 2 лютого 1866 року в селі Ес-

мань на Чернігівщині в сім'ї службовця. Після закінчення шестикласної
прогімназії у Глухові й дворічного навчання в Полтавській гімназії Василенко
1885 року вступає до Дерптського університету на медичний факультет. Внеза-
барі він перейшов на історико-філологічний факультет. 1890 року захищає на-
укову працю на тему "Критичний огляд літератури з історії земських соборів"
і дістає ступінь "кандидата історії". Цього ж року Василенко переїздить до
Києва й готується до маґістерського іспиту.

В "Енциклопедії Українознавства" Володимира Кубійовича читаємо, що
"…з початку 1890-х років Василенко працював у Києві як педагог і журналіст;
був членом Старої Громади, пізніше — Товариства Українських Поступовців;
співпрацював у журналі "Кіевская Старина". Тут він надрукував свої перші на-
укові статті: "К истории малорусской историографии и малорусского общест-
венного строя", "Прикрепление крестьянства Левобережной Малороссии в
XVIII в.", "К биографии Котляревского".
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Далі Василенко був співробітником історичного товариства Нестора Літо-
писця, Архіву Давніх Актів, членом Українського Наукового Товариства в
Києві і редактором його "Записок". 1908 року його як редактора поступовської
українофільської газети "Кіевскіе отклики" було засуджено на рік до в'язниці…

Відбував він цю кару у петербурзькій в'язниці "Кресты". Звісно, що будучи
"політично неблагонадійним", не зміг розраховувати на викладацьку роботу
після звільнення.

Відтак Василенко складає іспити Спеціальній комісії при Одеському
університеті і отримує право бути адвокатом, спочатку в Одеській, а згодом у
Київській судовій палаті. 1910 року складає магістерські іспити, що дає йому
право претендувати на місце приват-доцента, але влада позбавила його права
викладати. Тому з 1911 по 1917 рік Василенко працює головою одного з чис-
ленних товариств взаємодопомоги. З вересня 1917 року Василенко отримує по-
саду товариша міністра освіти в Міністерстві народної освіти Тимчасового
уряду, де Володимир Вернадський отримав аналогічну посаду у відділі вищої
школи.

Після Жовтневого заколоту Василенко в цьому міністерстві обстоює інтере-
си вищої школи України, докладає багато зусиль для збереження культурних
цінностей України від розграбування, розгортає роботу над створенням
національної бібліотеки в Києві і працює над створенням Української Академії
наук.

А вже 12 травня з'являється такий запис: "Дедалі більше замислююся над
створенням великого наукового центру в Києві… Навіть якщо не вдасться про-
вести — треба пробувати".

19 травня 1918 року Вернадський записує у свій щоденник: "Василенко
мені пропонує завідування вищою школою і науковими установами: створен-
ня Академії наук в Києві, історичного архіву. Необхідна широка постанова
культурної роботи…"

"Ми обидва з Василенком ясно усвідомлювали, що в такий історичний мо-
мент треба діяти рішуче, швидко і цілковито вірити один одному…", — згаду-
вав учений пізніше.

Повернувшись до Києва, Василенко викладає в університеті курс українсь-
кої історії. Очолює в уряді Скоропадського Міністерство освіти. Результатом
діяльності Комісії стало створення Української Академії наук, перші збори якої
відбулися 27 листопада 1918 року. Цікаво зазначити, що в Статуті Академії на-
ук було зазначено, що "орудою діяльності в Академії наук є виключно ук-
раїнська мова", а дійсним членом Академії наук не може бути вчений, який не
володіє українською мовою.

Уже за часів радянської влади Микола Василенко почав опікуватися ук-
раїнськими кадрами, сприяв тому, щоб приїхав працювати до Києва великий
енциклопедист і вчений Агатангел Кримський, а також відомий історик
Багалій. Василенко обстоював відкриття університетів у Києві та Кам'янці-
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Подільському, боровся за впровадження української мови в школи України. За
його участі було відкрито понад 50 українських шкіл, незважаючи на важкі
економічні умови тієї пори.

1920 року Миколу Василенка обирають дійсним членом Академії наук по
кафедрі західно-руського права. 

Важкі часи переживала новостворена Академія: на тлі економічного хаосу
працівники практично голодували, не отримували платні. У листі до Вернадсь-
кого влітку 1920 року Василенко напише: "Академія, здається, розвалюється…
Деякі з академіків перестали її відвідувати. Все ж у "Спілковому засіданні"
розпоряджається неодмінний секретар і, як Ваш заступник, Орест Левицький,
що сидить безучастно і мовчки в кріслі і ні слова не говорить під час засідан-
ня". (Історик Орест Левицький був другим — після Вернадського — президен-
том Академії наук з 1919 року).

А 18 липня 1921 року було одноголосно обрано президентом Всеукраїнсь-
кої Академії наук Миколу Василенка. Але в цей час почалася реорганізація
Академії наук: нею стали пильно опікуватися Комуністична партія (більшо-
виків) України і Рада Народних Комісарів УСРР. (14 червня 1921 року Рада На-
родних Комісарів УСРР затвердила Положення про Всеукраїнську Академію
наук, згідно з яким ВУАН безпосередньо підпорядковувалася Народному
комісаріату освіти УСРР, у складі якого було Головне управління наукових ус-
танов (Головнаука), яке керувало всіма науковими установами республіки).

Уряд не затвердив обрання Василенка на посту президента ВУАН, і згодом
йому було висловлено недовіру з боку Народного комісаріату освіти. Незважа-
ючи на це, 3 жовтня 1921 року Загальні збори академіків таємним голосуван-
ням знову обрали президентом ВУАН Миколу Василенка з іще кращими ре-
зультатами голосування, ніж це було влітку за перших виборів. Але 27 лютого
1922 року Загальним зборам Академії була надіслана не вмотивована усна ре-
комендація Наркома освіти Григорія Гринька про усунення Василенка з цього
поста. На знак протесту на цих зборах Василенко склав повноваження, незва-
жаючи на вмовляння всіх присутніх академіків.

Той Гринько був одіозний реформатор науки. Він приєднав до Академії Ук-
раїнське Наукове Товариство, ввів Президію, яку мав затверджувати нарком
освіти, ввів посаду комісара. В УРЕ є відомості про Григорія Гринька як ра-
дянського державного діяча, члена ВКП(б) з 1920 року. [Народився на Слобо-
жанщині, представник боротьбистів (Українська Комуністична партія) з серп-
ня 1919 року разом з Блакитним, Любченком, Шумським, Михайличенком. Го-
лова Держплану СРСР (1926-29 pp.), 1924-27 він — член ЦК КП(б)У, обіймав
інші високі пости, 1930-37 — Нарком фінансів СРСР.] Але УРЕ не подає відо-
мостей про трагічний кінець його життя. 1937 року Гринько був заарештова-
ний і 1938 розстріляний за процесом "право-троцькістського блоку" у Москві.

Та повернімось до тих сумнозвісних Загальних зборів академіків України,
що одностайно постановили: "…принести академіку Миколі Василенку вели-

131



ку подяку за всеньку тую його невсипущу працю, яку він самозречено ніс, сто-
ячи на чолі Академії наук, і висловити свій глибокий жаль на те, що його при-
неволено тую вибірну посаду залишити".

Але з 1921 по 1929 рік Василенко залишався головою ІІІ-го відділу, очолю-
вав комісію, головним завданням якої було вивчення історії західно-руського та
українського права. За редагування Василенка комісія надрукувала 8 томів
праць і мала до 20 співробітників. Згодом усі вони були заарештовані, заслані,
і доля їхня невідома.

Самого Миколу Василенка теж було заарештовано у вересні 1923 року.
Інкримінували йому причетність до білогвардійської організації "Київський
Центр Дій". 

"Це був перший політичний процес в Україні, який зачепив науковців, —
читаємо у 28 випуску щорічника "Наука і культура" за 1994 рік. — На лаві
підсудних 18 чоловік. Ось головні пункти з обвинувального акта, опублікова-
ного 1 березня 1924 року: 1) займаючись контрреволюційною діяльністю,
"Київський обласний центр дій" прагнув до знищення диктатури Комуністич-
ної партії, вбачаючи шлях до цього в демократизації Рад: боровся за введення
загального таємного і рівного виборчого права, сприяв пожвавленню діяль-
ності легальних некомуністичних товариств і організацій: 2) звинувачені
таємно листувалися з еміграцією і надсилали статті в безпартійний журнал
"Новь", що видавався за кордоном; 3) звинувачені видавали військові таємниці
ворожим Росії державам. а саме Польщі і Франції…".

7 квітня закінчився суд: чотирьох звинувачених (одна з них — жінка) засу-
дили до страти, велику групу (в якій був і Василенко) — до десятирічного
ув'язнення. Вирок вразив своєю жорстокістю й несправедливістю.

Тому 10 квітня 16 академіків звернулися до влади з листом про пом'якшен-
ня вироку. Тим часом Політбюро ЦК КП(б)У 25 квітня 1924 року постанови-
ло: "Считать, что Василенко самим фактом осуждения за шпионаж с лишени-
ем прав должен быть исключен из числа академиков…". Але завдяки загально-
му заступництву Академії 23 вересня 1924 року Василенка було визволено і
поновлено у званні академіка.

Микола Василенко — автор понад 250 наукових праць. Ось лише невеликий
перелік: книга "Очерки по истории Западной Руси и Украины" (1916), "Материа-
лы для истории экономического, юридического и общественного быта старой
Малороссии", І-ІІІ томи, 1901-08, окремо про маєтності Гадяцького й Київського
полків. Будучи головою Комісії для виучування західно-руського та українського
права і редактором її "Праць" та "Записок Соціально-Економічного Відділу", Ва-
силенко видрукував у видавництві УАН такі праці: "Павло Полуботок" (1925),
"Як скасовано Литовського Статута" (1926), "О.М. Лазаревський", "Територія Ук-
раїни 17 віку" (1927), "Збірка матеріалів до історії Лівобережної України та ук-
раїнського права 17-18 вв.", "Правне положення Чернігівщини за польської доби"
(1928), "Матеріали до історії українського права" (1929) та інші наукові розвідки.
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Повернувшись до Академії, планував написати книгу про становище ко-
заків після скасування Січі. Але пережите — прилюдний судовий процес,
ув'язнення — дало себе знати. Він тяжко захворів, не міг ходити, місяцями не
спав, майже втратив голос і зір. 31 жовтня 1935 року Микола Прокопович Ва-
силенко помер.

Яка ж усе-таки несправедлива доля до людини! Здавалося б, видатний вче-
ний зробив на терені науки й освіти більше, ніж міг, щоби по ньому сьогодні
залишилася в енциклопедії для нашої пам'яті така згадка в рядок: "Праці Васи-
ленка написані з буржуазно-націоналістичних позицій". Саме це стало виро-
ком на забуття. Ярлик був сильніший Імени — такий бо час ми з вами пережи-
ли. Лише в липні 1991 року чесне ім'я академіка Миколи Василенка було ре-
абілітовано. Добре, що сьогодні в незалежній Україні на фасаді будинку
Національної Академії наук є пам'ятна дошка, що засвідчує й повертає до на-
шої пам'яти ім'я великого вченого, патріота, зусиллям думки й праці якого бу-
ло започатковано діяльність цієї вищої наукової інституції держави — Ака-
демії наук.

Євген Оппоків — творець української школи гідрологів
(1.02.1869-11.11.1937)

Ми поранені люди, ми дуже поранені люди.
Але хто наші вбивці? — не цей, не цей і не ця. 
Їх нема, вони є, і все це ще тільки прелюди.
Ті, що нас убивали, змінили вираз лиця.
Древо мислі вродило — цитати, цитати, цитати.
Як втомилась душа у суспільній своїй німоті!
Хто віддасть нам життя?
А немає ж у кого спитати.
Ті, що нас убивали, іще раз уже не ті...

Ліна Костенко 
Світ живе не так, як собі мудрує на самоті душа поета.

Пантелеймон Куліш 

Нелегко народжувалася й ставала на ноги Українська Академія наук. Уже
сьогодні усвідомлюєш, в яких дискусіях великих українців вона скристалізува-
ла своє наукове національне спрямування. Видатні вчені Української Держави
Вернадський, Грушевський, Василенко, Кримський, Єфремов, Тимошенко
добре розуміли: "Українська академія має підносити Українську культуру й ви-
учувати Україну, збагачувати виробливість України, дбати про все добре для
України…" У цьому вбачали головне її завдання.

З проголошенням УНР настало золоте десятиріччя розвитку української на-
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уки, культури: формувалися нові наукові напрями, зароджувалися наукові
інститути, творилася українська наукова термінологія. Але настає 1928 рік —
академік Володимир Липський добровільно зрікається поста президента Ака-
демії. На його місце обирають Данила Заболотного. Міняють весь склад Пре-
зидії Академії наук.

1929 рік — Рада Всеукраїнської Академії наук обрала 34 дійсних члени
ВУАН, серед них Дмитра Яворницького, Павла Тичину, Олександра Гольдма-
на, Михайла Кравчука. Євгена Патона, Євгена Оппоківа…

З'являються серед обраних дійсних членів організатори науки, як тоді писа-
ли, культурні і державні діячі: Затонський, Скрипник, Шліхтер, Кржижановсь-
кий.

"Обрання до ВУАН видатних марксистів-ленінців мало величезне значення
для подолання серед певної частини науковців впливу буржуазної ідеології,
сприяло озброєнню вчених Академії марксистсько-ленінською методологією",
— тріумфували радянські історичні джерела. Сьогодні боляче читати ці слова
в книзі "Академія наук Української РСР, 1919-1969" (Київ, 1969) В. Терлецько-
го. Бо це був початок боротьби зі справжніми науковцями, а фінал настав май-
же через десять років, у 37-му. Багато вчених було звинувачено в цьому само-
му буржуазному націоналізмі, шпигунстві і закінчили свій земний шлях на Со-
ловках, у Сандормосі, Биківні…

На жаль, не оминула ця доля і видатного українського вченого Євгена Оп-
поківа, про якого хочемо розповісти.

Українська Радянська Енциклопедія повідомляє: "Опоков (Оппоков) Євген
Володимирович, — український радянський гідролог, гідрогеолог, один із зас-
новників вітчизняної гідрології, академік Академії наук УРСР (з 1929),
дійсний член ВАСГНІЛ (з 1935)… Організував першу на Україні кафедру
гідрології при Київському політехнічному інституті, яку було перетворено у
1926 році на Науково-дослідний інститут водного господарства, директором
якого він був…".

Як з цієї статті, так і з "Енциклопедії Українознавства" Володимира Кубійо-
вича довідуємося, що основні праці вченого присвячено водности й стоку
річок, нагромадженню та витратам вологи в річкових басейнах, використанню
водних ресурсів, осушенню боліт. Оппоків — автор понад 400 наукових праць
і статей з гідрології. Зазначена дата смерти вченого — 1.IX. 1938 року, на жаль,
також помилкова. А де поховано його — не зазначено в жодній з енциклопедій,
хоча у Кубійовича написано: "…згинув в добу єжовщини…"

У книзі Миколи Роженка й Едіт Богацької "Сосни Биківні свідчать: злочин
проти людства" (Київ, 1999 рік) на базі слідчих документів Фонду припинених
справ архіву КДБ УРСР подано близько 5000 імен "ворогів народу", розстріля-
них у Києві й в інших містах і похованих у лісі біля селища Биківня. Ця книга
пече не лише руки, але й душу. Серед невинно убієнних знаходимо й ім'я Оп-
поківа Євгена Володимировича. У списках значиться: "меліоратор, академік,
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народився на Київщині, працював у ВУАН. Арештований 15.10 за контррево-
люційну діяльність, засуджений 4.11, розстріляний 11 листопада 1937 року в
Києві".

Мабуть, пошуки істини таки потрібні…
"Ім'я Євгена Володимировича Оппоківа широко відоме за кордоном і незас-

лужено забуте у нас", — зазначає Луговський у статті, надрукованій в "Очер-
ках истории естествознания и техники", 1989, в. 37. Наукова діяльність Оппо-
ківа пов'язана з гідрологічними дослідженнями Волині, Чернігівщини і
Полтавщини, він працював над проблемами меліорації Полісся, водопоста-
чання Донбасу. Під керівництвом Оппоківа провадили гідрологічні досліджен-
ня у зв'язку з будівництвом Дніпрогесу, він брав участь у роботі Комісії з
електрифікації України. Одним з важливих наукових результатів гідрологічних
досліджень Оппоківа було уточнення рівняння водного балансу, відоме в науці
як рівняння Пенка-Оппокова.

Слід зазначити, що Альбрехт Пенк — визначний німецький географ, про-
фесор Віденського й Берлінського університетів, дійсний член Наукового Това-
риства ім. Шевченка, один із перших географів, який визнав Україну як окре-
му "природну і національно-політичну одиницю". До речі, учнем Пенка був
академік Степан Рудницький — основоположник географії України.

*   *   *
Народився Євген Оппоків 1 лютого 1869 року в с. Руда, тепер у складі с.

Шамраївки Сквирського району Київської області. Початкову освіту здобув
удома. З 1878-го по 1886-й рік навчався в Київській гімназії, яку закінчив із зо-
лотою медаллю. Цього ж року вступив на фізико-математичний факультет
Київського університету. Після першого курсу залишає його і вступає до Пе-
тербурзького технологічного інституту й закінчує його 1892 року, отримавши
спеціальність  інженер-технолог.

Подальшу наукову орієнтацію молодого вченого визначає випадок. Практи-
ка перед закінченням інституту була пов'язана з гідрологічними дослідження-
ми, які провадила Західна експедиція Міністерства землеробства з очищення
боліт. Тут він захопився гідрологією як наукою. З 1894 року працює інжене-
ром-технологом з осушення боліт Полісся, з 1902 по 1912 рік керує гідро-
технічними роботами в Мінській губернії. Цей період його наукової і практич-
ної діяльності був досить успішний. Використовуючи багатий матеріал
Західної експедиції, Євген Володимирович написав понад 90 наукових праць.
Серед них і фундаментальна праця "Режим речного стока в бассейне Верхнего
Днепра выше г. Киева". Перший том її вийшов у світ 1904 року, другий — 1913. 

Упродовж 32 років Оппоків провадив спостереження в басейні Дніпра,
встановив факт накопичення й витрати вологи в ґрунтах у балансі води в
річках. Він уточнив рівняння круговороту в річкових басейнах в окремі роки
введенням доданку, що враховує "прибуття" й "витрату" вологи в ґрунті: атмос-
ферні опади дорівнюють річковому стоку плюс витрати на випаровування
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плюс накопичення вологи в ґрунті мінус витрати її осушенням ґрунтів. Саме це
рівняння в теорії гідрології і носить назву Пенка-Оппокова.

Маючи такі вагомі успіхи в гідрології, Оппоків став знаним серед спеціа-
лістів-науковців. За поданням академіка Рикачова 1908 року йому присуджують
премію Академії наук. 1915 року за поданням професора Воєйкова вченого наго-
родили великою золотою медаллю імені Літке (встановлена 1873 року Російсь-
ким географічним товариством на честь російського дослідника Арктики, геогра-
фа, мореплавця, президента Петербурзької Академії наук Федора Петровича
Літке). А ще Євген Оппоків був членом комісії з ґрунтів Вільного економічного
товариства, дійсним членом Російського географічного товариства, членом Това-
риства любителів природознавства, антропології й географії. 1904 року він був
затверджений Академією наук кореспондентом Головної фізичної обсерваторії. У
1916 році він дістає звання члена-кореспондента Міністерства землеробства.

Але настають непевні часи. 1917 року Євген Оппоків оселяється в Києві,
працює викладачем гідротехніки Київського політехнічного інституту. Тут він
наступного року захищає дисертацію на ступінь ад'юнкта з меліоративного
будівництва. За два роки вчений надрукував більше 10-ти наукових праць, в
тому числі книгу українською мовою "Торф’яні багатства України". У 1919-
1920-х роках працівники Академії наук зазнавали всіляких утисків і пересліду-
вань. Наукові установи закривали, приміщення відбирали. Багато співробітни-
ків змушені були покинути Київ. Не оминула ця кривда й Євгена Оппоківа.

Наприкінці 1919 року він переїхав до Катеринодара. Тут у 1920-21 роках
він завідує кафедрою гідротехніки Кубанського політехнічного інституту. Але
1921 року його знову обирають професором Київського політехнічного інсти-
туту. Вчений читає лекції з гідрології й меліорації в сільськогосподарському й
гірничо-геологічному інститутах, а з 1926 року — в Київському інженерно-
меліоративному технікумі, згодом перетвореному на інститут.

Знову багато працює над дослідженням водного балансу річкових басейнів,
гідрологічної ролі боліт та лісів, закономірностей коливання водності рік,
особливо басейну Дніпра вище Києва. Публікує понад 60 наукових праць,
надає великої ваги підготовці молодих кадрів, дає консультації з планування й
будівництва різного роду меліоративних споруд, мріє про створення інституту,
завданням якого стало б обґрунтування шляхів раціонального розвитку й вико-
ристання водного ресурсу України.

1 квітня 1926 року Наркомпрос УРСР прийняв рішення створити Науково-
дослідний інститут водного господарства України. Першим директором інсти-
туту став Євген Володимирович Оппоків. Головна мета діяльности інституту
— комплексне дослідження й вивчення водних ресурсів республіки й най-
раціональніше їх використання. До 1936 року вчений опублікував понад 200
робіт. Його праці було високо оцінено. 1926 року за поданням академіків Срез-
невського й Тутковського Оппоківу присуджено ступінь доктора гідрології
"honoris causa". У 1929 році Євгена Оппоківа обирають академіком Академії
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наук УРСР, а в 1935 році — дійсним членом ВАСГНІЛ. Учений бере активну
участь у наукових конференціях з питань вивчення продуктивних сил, земле-
впорядкування, меліорації. Його ім'я стає добре відомим серед світової науко-
вої громадськості. Його вважають творцем київської школи гідрологів.

Найважливіші наукові праці вченого: "Речные долины Полтавской губер-
нии" (1901), "Режим речного стока в бассейне Верхнего Днепра и его состав-
ных частях в период 1876-1908 гг." ч. 1-2 (1904-1914), "Водные богатства Ук-
раины" (1925), "Сільськогосподарська гідротехніка" (1925), "Проблеми Вели-
кого Дніпра" в книзі "Водне господарство України" (1932).

Але чому ж ім'я Євгена Оппоківа — відомого гідролога, гідрогеолога й ге-
ографа, вченого світової слави — було піддано забуттю, а відомості про нього
в енциклопедичних довідниках (і то українських) здебільшого сфальшовано?

Адже 1936 року наукова громадськість готувалась урочисто відсвяткувати
40-річний ювілей його науково-дослідчої роботи. Президія Академії наук
УРСР створила комісію. Але цьому не судилося збутися. За наклепницьким до-
носом і звинуваченням у німецькому й польському шпигунстві 4 листопада
1937 року Оппоківа арештували. В енциклопедичних довідниках подається да-
та смерти Євгена Оппоківа — 1 вересня 1938 року. А насправді, як встановили
дослідники Микола Роженко і Едіт Богацька, Євген Оппоків був розстріляний
через тиждень після ухвалення вироку 11 листопада 1937 року у Києві. А міс-
цем поховання став ліс біля селища Биківня під Києвом.

Наукові праці вченого було вилучено з бібліотек, а його ім'я було занесено
до списку осіб, яких треба забути. 

Багато українських вчених пережили тяжкі дні випробувань. Тисячі з них
— відомих і невідомих — закатовано й розстріляно за кримінальним кодексом
УРСР, за його 54-ю статтею, затвердженою 1927 року. Нині настав час повер-
нення слави й чести вірних синів України, її лицарів, які в часи тяжких ли-
холіть не зрадили своєї землі. Сьогодні доконче потрібно перевидати наукові
твори Євгена Оппоківа, а ім'я академіка, творця української школи гідрологів,
має посісти належне місце в історії української науки.

Агатангел Кримський — видатний орієнталіст
(15.01.1871-25.01.1942)

Україно, ти моя молитва… 
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права…

Василь Симоненко 
Есей присвячено пам'яти титана української науки —

вченого-поліглота, сходознавця, письменника, історика ук-
раїнської мови й літератури, дослідника фольклору,
співзасновника й дійсного члена ВУАН і НТШ Агатангела
Кримського.
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Ім'я його оповите нині славою в наукових колах і малознане широкому за-
галові.

Уже сам той факт, що Агатангел Кримський знав 56 мов, був чудовий пе-
рекладач з багатьох мов іранської й тюркської мовних груп засвідчує
унікальність його постати в історії української науки.

Справді, долю людини значною мірою визначає морально-етичне підґрун-
тя, якого вона тримається. У цьому можна вкотре переконатися, ознайомив-
шись з історією Академії наук України і постатями вчених, які стояли біля пер-
шопочатків її заснування.

Згадаймо, що в квітні 1918 року, коли до влади прийшов гетьман Павло
Скоропадський, було зібрано комісію для вироблення законопроекту про зас-
нування УАН. До складу комісії увійшов і ординарний професор Лазаревсько-
го Інституту східних мов Агатангел Юхимович Кримський…

А згодом, вже на першому установчому засіданні Спільного зібрання УАН,
27 листопада 1918 року, таємним голосуванням було обрано одностайно пре-
зидентом УАН Володимира Вернадського, Агатангел Кримський так само
успішно був обраний неодмінним секретарем. Світового рівня орієнталіст був
тоді в апогеї своєї наукової слави.

Нашим читачам нагадаємо, що орієнталістика, або сходознавство — наука,
що вивчає історію, економіку, літературу, етнографію, мистецтво, філософію,
пам'ятки матеріальної і духовної культури народів Азії та Африки.

Найзначніші сходознавці кінця XIX — початку ХХ століття були Іван Срез-
невський, Агатангел Кримський, Марин Дринов…

В Україні орієнталістика почала широко розвиватися у 1920 році, і її розви-
ток у ВУАН пов'язаний саме з діяльністю Агатангела Кримського.

Але у 1931-33 роках всі установи, що мали бодай якийсь стосунок до
орієнталістики, було ліквідовано, співробітників ув'язнено або заслано…
Кримському було заборонено друкувати написані ним монографії, і лише з
1939 року було дозволено мати аспірантів зі сходознавства. Між них був відо-
мий тюрколог-ісламіст Омелян Пріцак…

Саме професор Гарвардського університету Омелян Пріцак написав чудову
розвідку про свого вчителя Агатангела Кримського до 120-х роковин його на-
родження. Вона була опублікована в щорічнику "Наука і культура", випуск 25,
за 1991 рік.

Це його, Омеляна Пріцака, випускника Львівського університету, академік-
історик Іван Крип'якевич передав сходознавцеві Агатангелу Кримському. Зго-
дом він стане всесвітньо відомим вченим, заснує Центр українських дослід-
жень у Гарвардському університеті.

Додамо, що 1990 року Академія наук Української РСР обрала Омеляна
Пріцака своїм членом, а в 1991 році його призначено директором створеного в
Києві академічного Інституту сходознавства.
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Створення Інституту сходознавства в Україні стало одним із заходів (з чо-
тирьох пропозицій Омеляна Пріцака) з увічнення унікального наукового под-
вигу Агатангела Кримського.

Дещо з історії славетного роду Кримських…

*   *   *
Ще в 1698 році у Мстиславлі на Волині (територія Могилівської області

Білорусі) оселився кримський утікач — татарський мулла, прийняв християн-
ство, одружився з місцевою жінкою, і з цього роду пішли цікаві родини — Ку-
торги й Киримли (тобто Кримські — в перекладі з тюркської).

1863 року російський царський уряд вирішив деколонізувати "Юго-запад-
ний край", засновуючи на Волині російські середні школи, куди запрошували
на працю українців зі сходу. 

1866 року в Холмі народився Михайло Грушевський, син учителя Сергія з
Київщини, 1871 року в Звягелі — Лариса Косач, пізніше Леся Українка, донь-
ка Петра Косача з Гадяча, а також "найкращий кримський подарунок Україні",
як сказав Омелян Пріцак, — Агатангел Юхимович Кримський — з родини вчи-
теля історії й географії Євфимія Кримського та його дружини, литовської поль-
ки Аделаїди Сидорович, які приїхали з Білорусі.

*   *   *
Отож, Агатангел Кримський народився 15 січня 1871 року у Володимирі-

Волинському. Після народження сина батько переїздить до Звенигородки над
Тікичем неподалік Києва, будує там дім, і відтоді сім'я Кримських стало осіла
на українській землі. 

Сина, який умів читати з трьох з половиною років, у п'ятирічному віці
віддали до "Городського училища", де він пробув наступні п'ять років. Дуже
багато читав: батько мав чималу бібліотеку. Це призвело до часткової втрати
зору ще на 12-му році. Коли йому було 10 років, його віддали до прогімназії в
місті Острогу на Волині, де жила сестра батька. Тут теж була велика бібліоте-
ка, з якої хлопець не виходив.

У 1881 році його переводять до четвертого класу Другої київської гімназії
Кромера. А вже через рік він навчається у відомій колегії Павла Ґалаґана.

У листі до львівського професора української літератури Омеляна Огоновсь-
кого Агатангел Кримський пише: "Мабуть, Ви не відаєте, що таке колегія
Ґалаґана, тим-то я позволю собі сказати про неї два слова. Це дуже невеличка
школа, "закрита" (себто з інтернатом), приймаються туди найкращі ученики з 
4-ої кляси гімназіальної по конкурсному екзаменові. Видима річ, що через це в
Колегії збирається дуже живий, дуже свіжий елемент, вельми сприяючий розумо-
вому розвиткові: виробляється пошана до розумової праці й до науки; вироб-
ляється навіть жадність до знання. Іменно такий вплив мало на мене колегіальне
навчання. Щасливий я був і в тім згляді, що вчителем словесності був у колегії
Павло Гнатович Житецький — людина, що її вплив я й далі на собі відчуваю…".
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Вже тоді Агатангел Кримський прийшов до усвідомлення українськості.
"Кожнісіньку вольну від "офіціальних" занять часину я присвячував Україні,
— пише він у листі до Грінченка. — Перша ознака національності є мова. Я
нею найперше заклопотався, пильно читав усякі книжки, особливу увагу звер-
тав на етнографічні матеріали, перечитав усякі філологічні праці. Далі я знайо-
мився з нашою літературою… кинувся до літературної праці: перекладав, пи-
сав ориґінальні твори…

У мене чисто практичною дорогою (через читання й писання по-мало-
російському) непомітно й поступово виробилися свідомі національні переко-
нання.., коли я прочитав передмову Михайла Драгоманова до повістей Юрія
Федьковича: "…мене нове світло осіяло. Я зрозумів, що я мусю бути ук-
раїнофілом — і це я зрозумів цілком свідомо. В цій свідомості була певна час-
тина одсвіту на мої мучительні сумніви, і от я жадібно ухопився за ук-
раїнство"".

З Михайлом Драгомановим у Агатангела Кримського були дуже непрості
взаємини. Так, коли в одній із своїх статей Драгоманов висловився з недо-
оцінкою значення національної справи й національної мови, то юнак написав до
львівського журналу "Правда" рецензію, що закінчувалася запитаннями: "Тепер
я Вас питаю, яким способом можна і треба українцям для здобуття прав і воль-
ности (між іншим, певне, і прав національности) сполучитися з неприхильними
до них москалями, та й не потопитися при тім в "общем русском море"? Або
яким способом перетворити російську нетолерантність в толерантність? Коли
Ви можете дати на це пораду (та, Бога ради, не загальними фразами, а точно!),
тоді будьте певні, ніхто Вам, крім щирої подяки, нічого не скаже".

А далі: "Нам же одібрано усякі мінімальні, елементарні права.  Для нас і го-
ворити своєю мовою то вже є злочин; нашій нації гірше, ніж усім іншим
націям. Тим-то дуже важлива для нас річ придбати собі хоч первісні права, хоч
право на мову, бо без неї і неможлива ж просвіта нашого дорогого нам наро-
да… Маючи хоч і мову законом дозволену, українофілам можна буде освічува-
ти народ і впливати на народ — тоді й народ може статися помічником  для
інтеліґенції в справі здобуття дальшої волі; а без участи народної маси — хто
знає, чи багато вдіє сама інтеліґенція?..".

Які актуальні для сьогодення України слова! Агатангел Кримський все-таки
пізніше високо оцінить роль Драгоманова. У некролозі він напише: "На мою
думку, смерть Драгоманова — це таке велике горе, якого ми ще не зазнали
після Тарасової смерти".

Своє навчання Кримський продовжив у Лазаревському інституті східних
мов у Москві, де практично навчали східних мов майбутніх дипломатів і
політиків. Наука тривала три роки. Хоч як зваблювали після закінчення інсти-
туту талановитого юнака до Санкт-Петербурга, Агатангел Кримський зали-
шається в Москві. Він продовжує навчання в Московському університеті на
історико-філологічному факультеті, який успішно закінчує 1896 року.
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Коли помер професор русько-української філології Львівського університе-
ту Омелян Огоновський, доктори Кониський і Барвінський пропонують Ага-
тангелу Кримському обійняти цю посаду. Але він отримав від Лазаревського
інституту стипендію на два роки: один рік — на студії в одному із західноєвро-
пейських університетів, другий — на перебування в арабських країнах, і зму-
шений був відмовитися від Львівської катедри.

Цікаво зауважити, що Лазаревський інститут східних мов у Москві було за-
початковано 1815 року на кошти багатої вірменської родини Лазарян (Лазаре-
вих). Там викладали арабську, перську, турецьку, вірменську, азербайджанську
й грузинську мови. З 1919 року — це Вірменський інститут, а з 1921 — Мос-
ковський інститут сходознавства.

Отож, у 1896-98 роках Агатангел Кримський перебуває в Сирії й Лівані. З
1898 року він доцент, а з 1900 аж до 1918 року — професор арабської філології
й історії Сходу в Лазаревському інституті східних мов у Москві. За цей час на-
писав капітальні праці з історії й літератури: "Історія арабської літератури",
"Історія перської літератури", "Мусульманство і його будучність", опублікував
понад 500 статей з історії мов, літератури, етнографії народів Близького й Се-
реднього Сходу.

Вирішивши остаточно справу своєї національної приналежности як ук-
раїнської, Агатангел Кримський з пошаною ставився до батьківщини своїх
предків.

Чи не в єдиному огляді кримсько-татарської літератури 1930 року він пише:
"Історія нового кримсько-татарського письменства, що його зумів створити на-
род, який налічує не більше 178 тисяч душ, вся розгорнулася на моїх очах. Я
прихильно почав за нею стежити з 1889 року, здавна знайомий був з патріар-
хом кримського письменства Ісмаїлом Гаспринським і його спільниками, далі
з великою симпатією підтримував і підтримую особисті знайомства з головни-
ми діячами кримського літературного життя. Через те мені хочеться вірити, що
в тім стислім історичнім нарисі, який я оце накреслив, не міг я допуститися не-
бажаної суб'єктивності, не міг чогось недооцінити".

Тут якраз доречно додати, що Агатангел Кримський був близько знайомий
з багатьма вченими Сходу: зі співробітником Гаспринського Ісмаїлом Лемано-
вим, татарином Османом Акчокраклі, який видав український переклад пое-
ми про походи Богдана Хмельницького в 1648 році, складеної Джан Мухаме-
дом, зятем Туган-бея. Часто спілкувався з кримським ученим, поетом Бекіром
Чобанзаде; з поетом Абдуллою Лятіфзаде; ісламістом Якубом Кемалем. Май-
же всіх цих діячів культури й науки в трагічні часи 1934-37 років було знище-
но…

У 1918 році з'явилася можливість творити для України. На запрошення Вер-
надського Агатангел Кримський вертає до Києва й стає одним із організаторів
ВУАН і її першим неодмінним секретарем, фактично керівником, поклавши ба-
гато зусиль для розбудови ВУАН і особливо її історично-філологічного відділу.
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Вернадський і Кримський стали друзями на все життя. Обоє драгоманівці,
висококласні фахівці перейнялися однаковою турботою про українську науку.
Пізніше, вітаючи Кримського з 70-літтям, Вернадський напише: "Дорогий дру-
же! Підводячи підсумки життя, переді мною проходять наші зустрічі. (Згадай-
мо, що на той час Вернадському було вже 78 років — авт.) Загалом підсумок
— один єдиний підсумок: наукова творча робота і вільна культурна діяльність
за Україну і рідною мовою, які передав мені мій батько з дитинства. І я, вихо-
дячи з думок, що мені приємні, в обох течіях взяв найактивнішу, до певної міри
провідну участь. І на обох шляхах я йшов поряд з Вами. Моя наукова робота
для мене, а власне і для Вас, все… стоїть на першому місці, але культура ук-
раїнського народу рідною мовою, наукова його творчість і думка цією мовою в
критичний момент історії нас об'єднала. І ми з Вами обрали… правильний
шлях у критичний момент історії української наукової роботи — наша спільна
з Вами справа…" (Видав В. Сарбей. Вісник АН УССР, 1971, ч. І, С. 96).

Творче життя Агатангела Кримського надзвичайне. Як орієнталіст Кримсь-
кий є автор цінних наукових праць з ісламу, історії та літератури арабів, турків і
персів. Ось лише невеликий перелік його фундаментальних праць: "Історія му-
сульманства" (1904-1912), "Історія арабів і арабської літератури світської і духов-
ної" (1911-1912), "Історія Персії та її письменства" (1923), "Хафіз та його пісні"
(1923), "Перський театр" (1925), "Історія Туреччини та її письменства" (4 томи). 

Зазначимо, що до студій з історії української мови Кримського спонукали
хибні твердження російських вчених, зокрема Олексія Соболевського.

Академік Петербурзької академії наук з 1900 року Олексій Соболевський,
визначаючи походження й розвиток української мови та її місце серед інших
слов'янських мов, виступив з позицій російського історика Михайла Погодіна,
розглядаючи українську мову як наріччя російської. Свої докази він будував
однобічно, не завжди критично вивчаючи староукраїнські тексти.

Агатангел Кримський написав три полемічні статті: "Філологія і погодінсь-
ка гіпотеза" (1904), "Непевні критерії для діалектологічної клясифікації старо-
руських рукописів" (1906), "Древнекиевский говор", "Украинская грамматика".
Пізніше Кримський підсумував свої погляди в статті "Українська мова, звідки
вона взялася і як вона розвивалася", вміщеній у "Нарисах з історії української
мови" Шахматова і Кримського (1922). Агатангел Кримський брав також ак-
тивну участь у творенні словників української мови, впорядкуванні правопису,
був редактором першого тому "Академічного словника".

Тут треба зазначити, що Агатангел Кримський відомий і як письменник
(псевдонім А. Хванько). Він написав три збірки "Пальмове гілля", що є перли-
нами українського ліричного генія; роман "Андрій Лаговський" (1895-1905),
крім того, збірки "Повісті і ескізи з українського життя", "Бейрутські оповідан-
ня", "Знадоби для життєпису С. Руданського" та багато інших.

Подиву гідна працездатність! Кримський був загалом далекий від політики.
На першому плані — наука! Дивовижно, як багато працювала ця, поза
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сумнівом, видатна людина, закохана в науку. Але настали трагічні роки. І хоча
3 травня 1928 року члени Академії одноголосно переобрали Агатангела Крим-
ського на неодмінного секретаря, уряд не затвердив його на ту посаду. Наступ-
ного року він змушений був залишити і посаду голови історично-філологічно-
го відділу. Заарештовують академіка відділу Сергія Єфремова як голову неіс-
нуючої  націоналістичної організації "Спілка Визволення України". Ліквідову-
ють усі сходознавчі установи, всіх діячів кримської літератури й науки. Само-
го академіка не знищили фізично, його почали нищити морально, він стає
"опальним академіком", остання його наукова праця в УАН вийшла в 1930 році,
у нього відібрали аспірантів.

Ось як описує тодішнє становище академіка Кримського дружина другого
президента УАН академіка Миколи Василенка Наталя Полонська: "Кримський
тяжко терпів від такого становища, до того ж він матеріально бідував. Все, що
можна було, він висилав до Звенигородки, де жив його прибраний син Ми-
кольцьо (син Миколи Левченка) з мамою, улюблена сестра Маша й брат Юхим
з родиною, а сам обмежувався одною стравою в академічній їдальні й дбайли-
во загортав шматок хліба, який видавали там до обіду, і ніс додому. Його старе
вбрання звертало на себе увагу навіть у Києві, де більша частина інтеліґенції
ходила в злиденному одязі".

І все ж знадобився Агатангел Кримський в часі, коли приєднали Західну
Україну зі Львовом до Радянської України. Його тоді посилали до Львова як
живий доказ високого рівня радянської науки. Львів був для нього своєрідною
Меккою. Там він друкував свої українські літературні твори, там колись жив
його близький друг Іван Франко, у якого він часто бував. Йому влаштовують
гучне всенародне відзначення 70-ліття. 15 січня 1941 року нагороджують орде-
ном Трудового Червоного Прапора. Але вже за півроку, 20 липня 1941 року,
академіків Агатангела Кримського й Кирила Студинського безпідставно за-
арештували і, звичайно, пригадали СВУ. Доля Студинського й досі невідома.

Мабуть, жоден політичний процес в Україні не викликав таких суперечли-
вих реакцій, як харківський суд над Сергієм Єфремовим і 44 найвизначнішими
членами Спілки Визволення України 1930 року. Комуністична пропаґанда по-
давала цей процес як перемогу соціалістичного правосуддя над буржуазним
націоналізмом. На Заході його вважали незаконною розправою над інакодум-
ством, причому погляди на СВУ діаметрально розходилися: одні вважали її не-
леґальною організацією, спрямованою на відновлення незалежності України,
інші — вигадкою Державного політичного управління, спрямованою на фізич-
ну ліквідацію української творчої еліти. 

На превеликий жаль, ще й нині тривають пошуки істини про СВУ. Але як
би там не було, Агатангел Юхимович Кримський разом з кращими представ-
никами еліти потрапив до м'ясорубки НКВС. Його відправили до в'язниці в
далекий Казахстан. Там він і загинув у тюремній лікарні в місті Кустанай
25 січня 1942 року.
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Великого українського вченого було реабілітовано 1957 року, але де могила
Агатангела Кримського, не знаємо. І чи знайдемо, щоб його останки перевезти
в Україну, яку він так безмежно любив? Немає й будинку на Мало-Підвальній,
число 3, де він жив на 5-му поверсі. Ось така доля великої Людини, видатного
вченого світової слави, скаліченого режимом. Аґресивні безбожники в поході
проти істини кожну людину випробовували на моральну стійкість і багатьох
розтоптували. Вистояли ті, хто ніс у собі реліґійні основи життя. Не піддавав-
ся, не обмовив ні себе, ні товаришів, достойно доніс свій тяжкий хрест на Гол-
гофу Агатангел Юхимович Кримський.

Він назавжди залишиться не лише Людиною Світу, але й великим сином ук-
раїнського народу. "Блаженна людина, що пробу перетерпить" (Як. 1.12).
Пам'ятаймо про це.

Степан Рудницький — 
творець географічної науки в Україні

(3.12.1877-3.11.1937)

Убієнним синам твоїм
І всім тим,
Що будуть забиті,
Щоб повстати в безсмертнім міті,
Всім 
Їм — 
Осанна!

Євген Плужник, "Галілей"

Підійметесь, розіллєте 
Кривавії ріки. 
А прийде час — провалитесь 
В страшну тьму навіки.

Пантелеймон Куліш, 
"Великі проводи"

Тримаємо в руках, чудове видання "Україна. Наука і культура", випуск 28,
1994 рік. Є тут стаття Лесі Матвеєвої, Елли Циганкової і Олександра Янковсь-
кого "Трагічні сторінки (З історії Академії наук України)". Прочитайте — і вам
відкриються воїстину величні постаті видатних вчених, перших академіків
УАН, справжніх фахівців, дослідників в усіх галузях науки, з якими жорстоко
розправилася система, "віддячивши" Соловками, засланнями, репресіями. А в
матеріалах Всеукраїнської конференції сумної пам'яті великого терору 1937
року "Злочин без кари" (Київ, 1998 рік) читаємо: "Рівно шістдесят років тому,
3 і 4 листопада 1937 року, більшовики розстріляли в урочищі Сандормох на
околиці Медвежогорська, що в Карелії, і закопали 515 доставлених із Соло-
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вецької тюрми політв'язнів, з них — 189 синів і дочок України. Серед розстрі-
ляних були академіки, професори, відомі українські письменники…"

Так, 3 листопада — це чорний день розстріляного відродження України.
Розправа над членами Спілки Визволення України була спрямована на фізич-
ну ліквідацію проводу української творчої інтелігенції.

Це розповідь про академіка ВУАН з 1929 року Степана Рудницького. 21 бе-
резня 1933 року органами ДПУ УРСР його було заарештовано "як члена котр-
революційної організації, що займався шкідництвом та шпіонажем". Він також
був розстріляний 3 листопада 1937 року, на відзначення 20-х роковин Жовтне-
вої революції.

Погляньте на фото, вміщене у щорічнику "Наука і культура". Відкрите об-
личчя, високе чоло, вдумливий, глибокий погляд. Справді інтелігентна люди-
на. А яка жорстока й несправедлива доля! Яка цинічна розправа над науковою
спадщиною! Епоха невігласів не визнавала й не любила талантів.

Степан Рудницький — визначний український географ і картограф, заснов-
ник і директор Українського науково-дослідчного інституту географії і карто-
графії, вчений, який заклав фундамент географічної науки в Україні, розробив
українську географічну термінологію.

Рудницький перший створив українську національну географію всіх ук-
раїнських земель. Він був піонер у створенні загального курсу "Географії Ук-
раїни". Цю книгу кілька разів перевидавано, також у перекладі багатьма мова-
ми світу. Він належав до ґрона вчених-географів, девізом яких було: "В огонь
підемо, горіти будемо, але від своїх переконань не відмовимось". Цією плея-
дою міг би пишатись будь-який народ: академіки Степан Рудницький, Юрій
Полянський, професори Геринович і Кубійович, доктори географії Дольниць-
кий, Іваничук... Більшість із них пройшла тернистими дорогами більшовиць-
кого ГУЛАГу. А імена й науковий спадок цих подвижників української гео-
графічної науки належало забути…

*  *  *
Степан Рудницький народився в місті Перемишлі 3 грудня 1877 року в сім'ї

вчителя гімназії. Батько викладав історію й географію. Це була високоосвічена
родина. Початкову освіту хлопець здобув у Тернополі, куди перевели його
батька, професора гімназії.

У сім'ї було четверо дітей, які рано залишилися круглими сиротами.
Але й Степан, і всі троє інших дістали вищу освіту. Старший брат Левко

став висококваліфікованим юристом, молодший брат Юрій — професором
Львівської академічної гімназії. А ще він відомий як письменник Юліан
Опільський, який писав на історичну тематику.

Наймолодша Софія закінчила Львівську консерваторію й Віденську музич-
ну академію, стала дружиною професора Львівського університету Станіслава
Дністрянського, згодом обраного академіком ВУАН. Тож родина Рудницьких
залишила помітний слід в українській культурі. 

145



Степан продовжував навчання у Львівському університеті й 6 грудня 1899
року склав випускні іспити. Дістав право викладати географію та історію ук-
раїнською, німецькою і польською мовами.

А вже за рік він здобув ступінь доктора філософії. На вибір професії вели-
кий вплив зробив, як і на вибір Володимира Кубійовича, не хтось інший, а Ми-
хайло Грушевський. Саме під його керівництвом Степан Рудницький 1895 ро-
ку написав низку статей з історії України, що не залишилося непоміченим. Так,
Іван Франко 1904 року зазначав, що "ряд молодих робітників по історії України
(С. Томашівський, С. Рудницький та ін.) … дали вже цінні внески для вивчен-
ня української історії…"

У тому ж році Степан Рудницький для поглиблення знань їде до Відня, де вив-
чає геологію, гідрографію, геоморфологію. Він стає сформованим спеціалістом.
Першою його книгою стала "Нинішня географія" (1905, Львів). 1908 року він за-
хистив маґістерську дисертацію й став доцентом катедри географії Львівського
університету. Незабаром він видає науково-популярну книгу в двох томах "Корот-
ка географія України" (1910-1914), а ще "Начерк географічної термінології"
(1908), який і дотепер не втратив свого значення. Великої ваги надавав Рудниць-
кий вивченню морфології, польовим географічним дослідженням. 1914 року у
Відні видає німецькою мовою перший том основоположної праці "Україна і ук-
раїнці". Другий том вийшов у 1915 році в Берліні. Наступного року Рудницький
видає другу важливу працю "Розселення українців". Ці дві праці слугували для
написання фундаментальної монографії "Україна, країна і народ", яка вийшла
німецькою й англійською мовами відповідно в 1916 і 1918 роках.

Ці праці Рудницького відіграли важливу роль у популяризації України як
держави у світовій науці. Варто пригадати тут іншого видатного українського
вченого світової слави фізика Івана Пулюя, який також у цей час (1915 року)
написав ґрунтовну працю "Україна і її міжнародне політичне значення". Вчені
такого рівня, будучи великими патріотами, розуміли важливість донесення до
світової наукової громадськості знань про Україну і її народ, адже то були ча-
си, коли йшов переділ Європи…

Процитую деякі думки Степана Рудницького: "І стратиграфічні, і тектонічні
особливості підтверджують дуже чітке визнання України як самостійної гео-
графічної одиниці серед інших країн Східної Європи…".

"Україна — це земля, суцільно заселена українцями або, як ще кажуть, українсь-
ка національна (етнічна) територія… Україна, зокрема її лісостепова і лісова зони,
виховали український народ, що творить цілком самостійну й окремішню антропо-
географічну одиницю в Східній Європі. Головні політико-географічні риси ук-
раїнського народу характеризують його як народ, що осів споконвіку на окраїні
лісів і сусідніх лісостепів, які повільно переходили у степову зону. Там він виріс і
укріпився, щоб потім розширити свою територію вздовж рік до берегів Чорного мо-
ря. Культурні впливи, що йшли туди від середземноморського культурного круга,
дали українському народові основи вищої культури й державне життя".
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Ще один надто важливий висновок робить Степан Рудницький у своїх
працях: "Україна — це передусім велика Європейська держава… Як держа-
ва Україна є суб'єкт міжнародного права, а отже, є самостійною політичною
одиницею на карті світу. Її державна територія обмежена міжнародно виз-
наними кордонами, які є недоторканними. В історичному процесі держа-
вотворення державна територія часто змінювалася. Але основним прави-
лом було наближення за обрисами державної території до української
національної території".

Цей висновок, на нащу думку, є надто важливий і актуальний сьогодні, ко-
ли наша незалежна українська держава розв'язує питання відновлення кор-
донів після розпаду Радянського Союзу.

Про права українського народу на політичне самовизначення Степан Руд-
ницький написав ще цілу низку праць під псевдонімом Левенко.

Під загрозою репресій 1919 року з боку польської окупаційної влади Сте-
пан Рудницький залишає Львів. Він виїздить до Кам'янець-Подільського, де
викладає в університеті географію. 1920 року його запрошують до Відня вик-
ладати економічну географію в Академії світової торгівлі.

Саме тоді проґресивні українські вчені вирішили створити Український
Вільний Університет. А з переведенням університету до Праги 1921 року туди
переїхав і Степан Рудницький — ординарним професором. Тут він викладає
географію також у Вищому педагогічному інституті імені Драгоманова, читає
лекції в Карловім університеті. 

Як бачимо, до Рудницького прийшло визнання. З другої половини XIX —
початку XX століття для України постала проблема визначення її національної
території. Найбільший внесок у її наукове розв'язання зробив Рудницький, а
продовжив справу Володимир Кубійович. Так, Степан Рудницький у своїй
праці "Огляд національної території України" (1923 р.) писав: "Ми, українці,
поставили своїм кличем самостійну українську державність в етнографічних
границях.., …національна територія, історія нашої державної будучини му-
сить, одначе, все бути нерушимою святістю, яку мусить оберігати кожен ук-
раїнський громадянин, не то уряд чи який-небудь його представник".

У Празі Рудницький опублікував ще одну ґрунтовну двотомову монографію
— "Основи морфології і геології Підкарпатської Руси та Закарпаття взагалі".
Аналізуючи ці праці, можна по праву вважати Степана Рудницького основопо-
ложником української політичної географії, а також української національної
картографії. Це йому належить серія перших настінних карт України.

Очевидним є те, що Степан Рудницький був добрий політик і розумів ситу-
ацію, що склалася в Європі після Першої світової війни й революційної вакха-
налії 1917 року. Передбачав він і майбутнє створеної нової імперії — Радянсь-
кого Союзу.

Рудницький писав: "…на мою думку, не було б іще безпосередньої небезпе-
ки розвалу для Російської імперії, коли вона схотіла б одбудуватись на федера-
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тивних основах… Одначе швидше чи пізніше мусітимуть центрофуґальні си-
ли довести до конечного розпаду Російської світової держави".

Справді, пророчі слова великого вченого.
В його серці ніколи не згасало бажання творити для свого народу, для Ук-

раїни, яку палко обстоював. Тож охоче прийняв офіційне запрошення Народно-
го комісаріату освіти УРСР переїхати на Радянську Україну.

У жовтні 1926 року Степан Рудницький приїхав до Харкова, де був призна-
чений завідувачем катедри в Геодезичному інституті. За учителем переїхало і
троє його учнів: Баб'як, Будура, Іваничук.

За безпосередньої участи Рудницького 1927 року в Харкові було засновано
Український науково-дослідний інститут географії та картографії. Першим ди-
ректором інституту став саме він. А вже 1928 року Степана Рудницького було
одностайно обрано академіком ВУАН.

Очолюваний академіком Рудницьким інститут мав за головне завдання про-
вадити фундаментальні й прикладні дослідження в галузі української карто-
графії. Сам учений розробив методологію всього комплексу проблем українсь-
кої картографії, наукові й методичні основи створення географічних карт, роз-
робив карти й атласи для народної й середньої шкіл, розробив і видав багато
ориґінальних карт.

Як багато він працював! Про це можна довідатися з його листа до сестри
Софії Дністрянської: "Я такий перевантажений роботою, що як кожного дня не
напишу дві сторінки друку й протягом тижня не зредаґую одної мапи, то попа-
даю у безнадійний прорив…". І далі: "Мене роблено без мого старання редак-
тором географічного відділу, що обіймає 11% матеріалу до 5 томів (мова йде
про створення УРЕ) і кілька сот мап. Можете собі уявити, яке це навантажен-
ня, коли спогадаємо, як мало у нас тут дійсних географів! Але взятись за неї
мушу, бо нема нікого, дійсно нікого, хто міг би мене заступити. І треба показа-
ти світові, що й "хохли" щось путнього потрафлять зробити".

Іронія долі… Саме ця Українська Радянська Енциклопедія не вмістила жод-
ного слова про Степана Рудницького! А він очолював три найважливіші гео-
графічні заклади Академії: катедру географії ВУАН, Комісію краєзнавства й Му-
зей антропології і етнографії імени Федора Вовка. Водночас йому було доручено
очолити відкриття в Києві Відділення Харківського інституту географіїі.

Степан Рудницький був членом і фундатором Інституту проґресу Заходу і
Сходу у Відні, Географічного товариства у Відні, почесним закордонним чле-
ном Чеського географічного товариства в Празі, Німецького географічного то-
вариства в Берліні.

Світ визнавав ученого. А от у себе на Батьківщині він став ворогом народу.
Титанічну працю Степана Рудницького було перервано його арештом в

січні 1934 року за доносом і звинуваченням у контрреволюційній діяльності.
Його виключили зі складу академіків ВУАН і засудили до 15 років заслання.

Із Соловецького списку, який упорядкував професор Микола Роженко,
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дізнаємось, що Степана Рудницького засуджено 9 жовтня, а розстріляно 3 лис-
топада 1937 року. В цьому списку його учень Баб'як, Ірчан, Курбас, Підмогиль-
ний і ще 300 невинних жертв комуністичного тоталітарного режиму.

Майже за 30 років, 11 травня 1965 року, Степана Рудницького було ре-
абілітовано "в связи с отсутствием состава преступления". Звучить не як пере-
мога справедливості, а, можна сказати, цинічно. Адже було знищено
національну еліту України, і ніхто не відповів за цей злочин.

Сьогодні ми здобули шанс на третє Відродження. "Чи скінчиться воно тим
же, що і перші два — Соловками?" — запитує себе й, напевно, нас професор
Микола Роженко у своїй статті "3 листопада — чорний день розстріляного
відродження України" у книзі "Злочин без кари", Київ, 1998 рік.

Від нас залежить.
30 березня 1990 року академіка Степана Рудницького було поновлено

(посмертно) у складі Академії наук України. Але наукова спадщина Степана
Рудницького, що охоплює понад 70 наукових праць і статей, в тому числі кіль-
ка з методики й історії географії й кілька з історії України (як, наприклад, "Ко-
зацько-польська війна 1625 року", "Українські козаки в 1630-35 роках"), його
філософсько-соціологічні й політичні напрацювання потребують глибокого на-
укового вивчення.

Дехто і сьогодні жалкує за "старими добрими часами". Але не даймо забу-
ти нашому народові події 20-30-х років, забути жертовне подвижництво ака-
деміків Степана Рудницького, Михайла Кравчука, Сергія Єфремова, професо-
ра Петра Демчука й багатьох-багатьох інших, іменами яких наповнений мар-
тиролог української нації.

"… народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців", — говорив Олександр
Довженко. Пам'ятаймо про це.

Микола Чайківський — 
професор математики і творець термінології

(2.01.1887-7.10.1970)
Метод розв'язання правильний, 
коли з самого початку ми можемо передбачити — 
і далі підтвердити це, — що слідуючи цьому методу, 
ми досягаємо мети.

Ляйбніц
Метод полягає в розміщенні й упорядкуванні того, 
на що має бути спрямоване вістря розуму 
з метою відкриття будь-якої істини.

Рене Декарт 
А що таке життя? Чи те, що переждалось, 
Чи все-таки життя — це те, що відбулось?

Ліна Костенко 
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Коли 1937 року заарештували Михайла Кравчука, то одним із пунктів зви-
нувачення була інкримінація йому "листування з польськими запроданцями...",
а тими "польськими запроданцями" були Мирон Зарицький — один із фунда-
торів української математики в Західній Україні, а другим — Микола Чайківсь-
кий, якому Кравчук допоміг перебратися через кордон на Радянську Україну й
ще улаштував заступником директора Інституту математики. Цікаво зазначити,
що Микола Чайківський був особисто знайомий з видатними українськими
вченими Іваном Пулюєм та Іваном Горбачевським. 1968 року саме Микола
Чайківський виступив на науковій конференції у Львівському університеті з
доповіддю про науковий доробок і громадську діяльність визначного українсь-
кого фізика.

А чи не найкращою публікацією про Івана Пулюя була ґрунтовна стаття
Миколи Чайківського, яку він надрукував у 1908 році на пропозицію редакції
книги "Альманах Віденський", що вийшла на відзначення 40-річчя товариства
"Січ".

Ось лише одна цитата зі вступу до цієї розвідки: "В хвилі, коли дотичні
чинники відмовляють Українцям права до університету, мотивуючи се браком
відповідних наукових сил, буде — здається — не від річи подати тутки біо-
графію одного з найвизначнійших наших учених, професора німецької техніки
у Празі, д-ра Івана Пулюя, про якого наукову діяльність висказуються з вели-
ким признанєм усі заграничні учені. Його апарати поміщають світові музеї, а
його наукові твори перекладаються на французьку і англійську мову. Крім то-
го — є др. Пулюй чудовим знатоком для електротехніки і дорадником багатьох
фабричних фірм, які не можуть часто-густо обійтися без його рад". "Біографія
д-ра Пулюя важна для нас ще з того боку, що вона кине деяке світло на його
відносини до Куліша та подасть нам кілька деталів, які відносяться до історії
видання Святого Письма на українській мові".

Як дивовижно переплітає історія деколи людські долі! Чайківський дбав
про повернення в Україну імені Пулюя. Сьогодні ж такого самого повернення
із забуття потребує і його добре ім'я…

Микола Андрійович Чайківський народився 2 січня 1887 року в Бережанах
— тепер районний центр Тернопільської області. Батько — Андрій Чайковсь-
кий (так пишуть у сьогоднішніх літературних джерелах, хоча у цитованій нами
статті про Пулюя за 1908 рік його прізвище — Чайківський) — за фахом адво-
кат. Він був відомий письменник, що вславився повістями з часів козаччини:
"Козацька помста", "Полковник Михайло Кричевський", "Олексій Корнієнко",
романом "Сагайдачний". Знали його як організатора товариств "Просвіти",
"Січі", "Відродження" у містах Західної України. Мати Миколи Наталія Глади-
лович вчителювала.

Микола виховувався в патріотичній родині, де в пошані була література й
музика. Батьки грали на гітарі, кохалися в народній пісні, брали участь у хоро-
вому товаристві "Бережанський Боян", де працювали композитори Остап
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Нижанківський, Денис Січинський. Своє захоплення батьки передали усім
сімом дітям. Пізніше Микола Чайківський згадував: "Я змалечку жив серед
книг. Вони стали для мене святістю. У батька була велика бібліотека, майже вся
українська література, правда, її тоді ще не було занадто багато. Крім цього, бу-
ло у нас чимало польських, німецьких та російських книг".

Навчався Чайківський у Бережанській початковій школі, а потім у гімназії,
яку закінчив з відзнакою. Великий вплив на розвиток математичних здібностей
майбутнього вченого мав учитель математики Цвойдзінський, вихованець
Берлінського університету. В гімназії його вчителями були видатний українсь-
кий письменник Богдан Лепкий і відомий мовознавець, фонетист і діалектолог
Іван Зілинський, які згодом стали професорами Краківського й Празького
університетів. Уже в гімназії Микола Чайківський брав участь у таємному
гуртку, де учні вивчали українську історію й літературу.

З усіх захоплень, які були у серці юнака цього періоду, найбільше полони-
ла його все ж таки математика. Отож, після закінчення гімназії Микола
Чайківський вивчає математику в Празькій Німецькій вищій технічній школі, а
згодом в університеті на філософському факультеті у Відні. Останній рік нав-
чання він провів у Львівському університеті. У Відні він слухав блискучі лекції
з математики професора Мертенса, під керівництвом якого написав дисер-
тацію з вищої алґебри. У Відні вів активну діяльність в українському студент-
ському товаристві "Січ", був його головою певний час. 1911 року успішно за-
хищає у Відні дисертацію й дістає ступінь доктора філософії, а за рік складає
іспит на звання вчителя математики й фізики середньої школи.

1912 року Микола одружився з Наталією Тунівною. Діставши від австрійсь-
кого міністерства освіти стипендію для наукового відрядження, Чайківські
виїздять на рік до Берліна.

Після повернення він викладає математику в середніх школах Галичини —
Львів, Тернопіль, Рава-Руська, очолює приватні гімназії в Яворові й Рогатині. 

На запрошення гетьманського уряду України з січня 1919 року молодий ма-
тематик викладає в новоствореному Кам'янець-Подільському університеті ви-
щу математику. "Я можу з великою гордістю сказати, — згадував Микола
Чайківський пізніше про цей період діяльності, — що був другим, хто викла-
дав вищу математику українською мовою; першим був Михайло Пилипович
Кравчук у Києві…" Цікаво згадати, що згодом він бере участь у дворічній
мандрівці по Європі з хором Олександра Кошиця, визначного дириґента, ком-
позитора й етнографа. Повернувшись з Європи, у 1922-24 роках викладає ви-
щу математику у Львівському таємному університеті й друкує низку наукових
праць у "Збірнику математично-природописно-лікарської секції НТШ". Саме в
цей період в усій своїй складності постає питання про потребу розробки ук-
раїнської математичної термінології. 26 травня 1923 року вчений виступає на
II загальному з'їзді українських інженерів і техніків у Львові з рефератом "Зав-
дання української наукової і технічної термінології".
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Основні положення цієї праці актуальні й сьогодні. Процитуємо деякі дум-
ки Миколи Чайківського. "Говорити широко про вагу і потребу української на-
укової термінології річ цілком зайва. Легко прийти до переконання, що добра
й одноцільна наукова термінологія необхідна для існування національної куль-
тури так само, як одноцільна літературна мова та одноцільний правопис". І ще:
"Не раз доводиться нам чути, що справу термінології з обсягу стислих та прик-
ладних наук треба вирішити принципово. Одні кажуть, що всі наукові терміни
треба вживати так, як вони прийнялися в інших європейських мовах; зате другі
раді б конче кожне слово за всяку ціну перекласти на українське.

Поборюючи інтернаціоналізаторів наукової мови, ми далекі від того, щоб
підписатися під другою крайністю: перекладанням кожного терміну, без
виїмку, на українське. Ця вимога при ближчій застанові покажеться теж не-
можливою… До того багато чужих слів здобуло собі в нашій мові право гро-
мадянства, й ми зовсім не маємо потреби їх викидати…"

Або: "Термінологія ніколи не може бути твором одної людини; вона мусить
вийти як вислід спільної праці всіх фахівців, що потребують цієї термінології,
разом із знавцями живої мови, які помагають їм узгіднювати термінологію з
рештою живої мови. Повинно повстати на всіх землях України разом з
еміграцією велике термінологічне об'єднання, метою якого було б зібрати на-
родні термінологічні матеріали й доповнювати їх новими…".

"… Якби ми наважилися створити на власну руку нашу власну західноук-
раїнську наукову мову, то тим тільки спричинились би до дальшого роз'єднан-
ня великої нації; замість усіма силами йти до її зближення та остаточного злит-
тя в одну цілість". Ось такі думки, наче говорені сьогодні.

Але працювати в умовах панської Польщі було надзвичайно тяжко. І Мико-
ла Чайківський мріє про переїзд на Велику Україну. Його підтримує в цьому
Михайло Кравчук. І ось 1929 року вчений відгукується на пропозицію ук-
раїнської громади переїхати на вакантну посаду професора математики в
Інститут народної освіти в Одесу.

За спогадами дочки Катерини Чайківської, "батько багато працював в Інсти-
туті (так називався тоді університет), працюючи над підручниками, терміно-
логією, математичною бібліографією, брав активну участь в організації нового
фізико-хімічно-математичного інституту, що готував викладачів вузів. У листі
до Володимира Левицького 1932 року Чайківський писав: "…Роботи в мене, як
і в усіх нас, більше, ніж треба. Та нічого не поробиш: такий час, що треба зро-
бити всю цю роботу, якої він вимагає… На спілку з Кравчуком складаємо
підручник вищої алґебри. Накінець з колективом авторів складаємо велику
"Робітню книжку з математики для Інституту соцвиху" (тобто соціалістичного
виховання — авт.)… Я ніколи не нарікаю, що знайшов у собі стільки відваги
й енергії, щоб переїхати сюди".

А батькові своєму він писав: "Тату мій любий, рідні мої. Я знаю, як вам
важко… Жадання працювати для свого народу може змусити чоловіка на ней-
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мовірний крок. Там, дома, я не мав можливості працювати для народу. Її у ме-
не відняли. Хто? Ви самі ліпше знаєте того, "хто"…"

"Тепер мій дім тут, у сонячній Одесі, у державному університеті, де вільно
звучить наша мова, де студенти і професори — свояки мені і брати. Ех, тату,
який жаль, що тут, на Великій Україні, немає Вас, який жаль, що Збруч пе-
рерізав надвоє наше серце і нашу культуру".

Однак ця активна, багатогранна праця в 1933 році раптово обривається
арештом і засудженням до 10 років ув'язнення за сфабрикованою справою Ук-
раїнської військової організації Скрипника.

Катерина Чайківська у своїх спогадах про батька пише: "Пам'ятаю той со-
нячний березневий день у 1933 році, коли батько пішов на роботу в інститут і
не повернувся додому. А вночі прийшли до нас (це була їхня манера) з обшу-
ком. Перевернули все догори дном, переглянули всі книжки, нічого не знайш-
ли і пішли собі геть… Через деякий час арештували маму. Мене кілька разів
викликали на допити в НКВС.., як вияснилося пізніше, викликали для того,
щоб показати батькові написані моєю рукою зізнання, аби він подумав, що я
теж там і щоб, таким чином, впливати на нього. Маму випустили через чотири
місяці, але зажадали, щоб ми виїхали з Одеси. Все це тяглося деякий час, ми
не знали, куди нам їхати, поки не призначилося місце, де відбуватиме кару
батько". 

Результат арешту — Біломорсько-Балтійський канал, табори в Архан-
гельській області аж до звільнення 1943 року. Війна розкидала сім'ю, і тільки
щасливий випадок допоміг родині зібратися разом.

У спогадах дочки Катерини читаємо, що "батько не дуже любив згадувати
про своє перебування "там". Але все ж таки дещо оповідав, хоча б оте, що йо-
го "табірка" почалася з чищення нужників (не повертається язик назвати оті
приміщення туалетами). Як же, це було дуже цікаво: професор, доктор філо-
софських наук — хай чистить відхожі місця. Хай знає, як "справедливо" про-
летаріат розплачується зі своїми "ворогами".

Після поневірянь і пошуків роботи опиняється Микола Чайківський спер-
шу в Семипалатинському педагогічному інституті, а затим в Уральському. В
1945 році йому присвоїли звання доцента.

Але роки "виправно-трудових таборів" залишили в житті вченого тяжкі
наслідки: "Я побачив, що за ці 10 років наука так сильно пішла вперед, що мені
її вже не наздогнати… Мені залишилося займатися лише моєю "симпатією" з
минулих років — класичною алґеброю, елементарною математикою…". За йо-
го словами, ще на засланні алґебра була для нього засобом проти божевілля.

Повернувшись 1954 року в Україну, мріяв про педагогічну працю, але через
своє "минуле" не зміг пройти відповідного конкурсу ні в Києві, ні в Херсоні,
Миколаєві, Ужгороді, ні в інших містах. І лише 1956 року пройшов за конкур-
сом на посаду доцента Львівського педагогічного інституту. Тоді ж Чайківсь-
кому повідомили: "Ваша справа припинена, і Ви реабілітовані постановою
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військового трибуналу 13 листопада 1956 року. Справа, за якою Ви були засуд-
жені в 1933 році, припинена за необґрунтованістю звинувачень". Ось так.

Микола Чайківський — один з небагатьох, кому доля все-таки дарувала жит-
тя, і він зміг ще працювати за улюбленим фахом. З 1961 року він професор Львів-
ського університету, а вчене звання професора було присвоєне йому 1962 року.

Наукові досягнення Миколи Чайківського стосуються, головним чином,
алґебри й теорії чисел. Значну частину його друкованих праць складають підруч-
ники для гімназій і методичні посібники. Його книга "Квадратні рівняння", що
була надрукована 1959 року і якій він віддав багато років натхненної праці, корис-
тувалася великою популярністю серед вчителів і перевидавалась кілька разів.

А виданий у співавторстві "Російсько-український математичний словник"
на 12.000 термінів актуальний і сьогодні. Вчений написав понад 50 наукових
статей до Української Радянської Енциклопедії.

Микола Чайківський був високоерудованою людиною, надзвичайно пра-
цьовитим ученим, педагогом з великої літери. "Займався і продовжую займати-
ся такою цікавою для мене темою, як естетика в математиці, яка дає мені над-
звичайно велику насолоду та захоплює до живого," — писав Чайківський в од-
ному з листів. А перед цим він опублікував статтю: "Краса в математиці". У ба-
гатьох популярних статтях вчений намагався розкрити "красу математичної на-
уки і романтику наукового пошуку".

Успіх його лекцій можна уявити бодай з такого листа із Запоріжжя (автор
— Чабаненко): "…мене завжди дивувала висока інтеліґентність львів'ян, раду-
вала їхня непереможна любов до рідної мови і культури. Як це радісно знати,
що професор математики говорить рідною мовою і знає нашу літературу! На
нашій Наддніпрянщині це справжнє диво…

…Як би хотілося, щоб мої ровесники частіше слухали отаких професорів,
як Ви, щоб вони частіше пригадували, хто вони, і якого роду, і для чого живуть
на світі".

Судилося цьому чоловікові залишити добрий слід у серцях людей, з якими
спілкувався, студентів, вчителів і колеґ. Гадаємо, він був щасливий, і підтверд-
женням цього був його 80-річний ювілей 1967 року. Виступаючи на ювілеї,
вчений сказав: "Мої батьки прищепили мені таку "бацилу", яка не давала мені
спокою і гнала до громадської роботи,.. від молодих років заставляла мене ро-
бити щось не для себе, а для всіх…". І справді, працював він і жив для всіх.

Відійшов із життя Микола Чайківський 7 жовтня 1970 року, і поховано йо-
го на Личаківському цвинтарі у Львові.

Нині наукову спадщину Миколи Чайківського ще не досліджено. Наукові
праці, публіцистичні розвідки, лекції з історії математики й шкільництва —
усе це чекає наукового осмислення. І, певно, в цьому можуть допомогти люди,
які знали вченого особисто.

Сподіватимемося, що знайдуться такі дослідники наукового доробку вчено-
го й напишуть книгу про Миколу Чайківського. Дай Боже, щоб так сталося.
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Богдан МАЦЕЛЮХ, академік

Михайло Кравчук. 
Нарівні зі славетними математиками  

(27.09.1892-9.03.1942)

Така прекрасна й мальовнича Україна!.. 
За неї варто вмерти! З вірою страждать! 
Молитися за неї — та ламати ґрати! 
Боротись за мету, достатки й благодать —
І перемогою нащадкам волю дати!..

О. Неприцький-Грановський, 
"Сни зруйнованого замку"

Характерною рисою нашого часу є переосмислення минулого. Історія ста-
ла своєрідним силовим полем громадянської свідомості. Тим важливіше прав-
диво відтворити історію розвитку культури й науки в Україні, де діяли видатні
вчені, яскраві особистості, доля яких перепліталася з бурхливими подіями в
житті країни. Чимала наукова спадщина багатьох з них чекає на своє цілкови-
те повернення, адже багато праць ще за життя їхніх авторів було вилучено з на-
укового обігу, а якщо й залишалися, то заплямовані глумом. Тільки останніми
роками вони повертаються до нас. 

За поданням Міжнародного математичного союзу ЮНЕСКО своїм рішен-
ням проголосила 2000-й рік всесвітнім роком математики. Україна по праву
пишається своєю математичною школою, іменами всесвітньо відомих геніїв
числа. Національний університет "Київська політехніка" щодва роки прово-
дить Міжнародні наукові конференції імени академіка Михайла Кравчука. Ба-
гаторічним організатором і натхненником цих конференцій є професор
університету, доктор фізико-математичних наук Ніна Вірченко. "Досліджую
життя видатного математика і творчість його і все щось знаходжу нове,
відкриваю і дивуюсь, що за людина той учений", — говорить вона. На пропо-
зицію шановної Ніни Опанасівни підготували й ми розповідь про вірного си-
на України.
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Зі сторінок спогадів:
"Михайло Кравчук — найталановитіший алгебраїст нашого

століття" (Микола Боголюбов).
"Михайло Кравчук — математик широкого масштабу. Його ім'я добре

відоме у світовій математичній науці. Світ не знав лише, що він ук-
раїнець" (Євген Сенета, професор математики з Австралії).

"Уже самою зовнішністю він нагадує людей цільних, як злиток сталі,
дерзновенних, як весняний грім, відданих справі, як Сонце Землі і людям"
(письменник Борис Харчук).

"Жодне явище у створенні математичної науки в Україні не сталося
без його участи: перші українські школи, перші курси, перші університети,
українська математична термінологія та наукова мова — все це творило-
ся за активної участи Михайла Кравчука" (з характеристики на звання
академіка).

Слава, визнання — і забуття. Світова велич — жорна сталінських реп-
ресій. Світла мрія — і жорстока відплата. Система не любила талантів.
Система нищила найкращих. Простежмо це на одній долі, долі Михайла
Кравчука.

*   *   *
Народився Михайло Кравчук 27 вересня 1892 року в селі Човниці (тепер

Ківерцівського району) на Волині в сім'ї землеміра. Батько, син селянина-
шевця (ще одна цікава деталь), зміг все-таки закінчити Петровсько-Розу-
мовську академію. Початкову освіту малий Михайлик здобув удома. 1901 ро-
ку батьки переїжджають до Луцька, багатого на історичні події міста над
річкою Стиром. У 1920-30-их роках Луцьк був головним осередком українсь-
кого політичного і культурного життя Західної Волині. Зауважу, що лише
"Просвіта" мала тут 134 філії, була приватна українська гімназія, діяло това-
риство імені Петра Могили. Гімназію Михайло закінчив 1910 року із золотою
медаллю. Уже тоді він найбільше любив математику і у нього визрівала дум-
ка присвятити себе цій найдавнішій науці на Землі. 1910 року Михайло Крав-
чук вступає на фізико-математичний факультет Університету Святого Володи-
мира. Тоді на факультеті працювало ціле сузір’я видатних математиків: Дмит-
ро Ґраве — творець математичної школи на Україні, Пфейффер, Букреєв,
Єрмаков та інші. Закінчив Михайло університет 1914 року з дипломом 1-го
ступеня, і Ґраве просить залишити Кравчука як найталановитішого свого уч-
ня при університеті професорським стипендіатом для підготовки до наукової
й викладацької роботи.

На зиму 1915-1916 року через евакуацію університету Михайло Кравчук
переїздить до Москви, щоб ознайомитися з інтересами московської школи ма-
тематиків.

Успішно склавши маґістерські іспити у вересні 1917 року, він одержав зван-
ня приват-доцента.
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Молодого, сповненого енергії, жадоби знань вченого захоплює піднесений ре-
волюційний 1917-й рік з пориваннями національно-культурного відродження Ук-
раїни. Його позиція в цей час була надто активною. Він працює як науковець: вик-
ладає математику в українських гімназіях Києва, в Українському народному
університеті, стає членом Українського наукового товариства в Києві, працівником
новоствореної Української Академії наук, членом комісії з математичної терміно-
логії при Інституті української наукової мови УАН, перекладає українською мовою
відомий підручник з геометрії Кисельова, згодом разом з академіком Федором Ка-
линовичем він уклав тритомовик українського математичного словника.

У 1919-21 роках Михайло Кравчук виїздить на село, стає викладачем і ди-
ректором школи у селі Саварці на Київщині. Саме тут він зустрів і підтримав
10-річного хлопця Архипа Люльку — майбутнього творця авіаційних дви-
гунів. В історію науки Архип Люлька увійшов як конструктор авіаційної
техніки, автор конструкції першого у світі двоконтурного турбореактивного
двигуна, творець літаків з надзвуковою швидкістю. Академік Академії наук
Радянського Союзу мав своїм першим учителем Михайла Кравчука. Ім'я свого
вчителя Архип Люлька завжди згадував з великою повагою, навіть у часи, ко-
ли воно було викреслене з науки сталінським режимом. У Саварці Кравчук, до
речі, подружився з поетом Миколою Зеровим.

А ще треба згадати, що Михайло Кравчук читав лекції у Київському
політехнічному інституті майбутньому генеральному конструкторові
космічних кораблів Сергієві Корольову. Певно ж, умів запалювати у своїх слу-
хачів любов до математики, бо й сам невтомно працював на науковій ниві.

У 1924 році Михайло Кравчук блискуче захищає докторську дисертацію
"Про квадратичні форми та лінійні перетворення". Зазначимо, що основні ре-
зультати цієї праці зачитав на Міжнародному математичному конгресі в Торон-
то єдиний представник від УАН Микола Крилов. У 1925 році Михайлові Крав-
чукові присвоєно звання професора.

Його запрошує на наукову працю Асоціація американських математиків.
Восени 1928 року Кравчук їде на Міжнародний конґрес математиків в Італію,
де запізнається з такими видатними математиками того часу, як Гільберт, Ада-
мар, Леві-Чевіта й іншими.

1929 року Михайла Кравчука висувають у дійсні члени Всеукраїнської Ака-
демії наук, і 29 червня його було обрано одностайно. Разом з ним академіками
ВУАН стали Дмитро Яворницький, Павло Тичина, Степан Рудницький, Євген
Патон і багато інших відомих згодом діячів науки й культури України. Цього ж
року виходить його монографія "Алґебраїчні студії над аналітичними
функціями".

Чи не найбільше місце в науковій спадщині Михайла Кравчука займають
дослідження з теорії диференціяльних та інтеґральних рівнянь. Він публікує фун-
даментальну двотомову монографію "Застосування способу моментів до розв'я-
зання лінійних диференціяльних та інтеґральних рівнянь" (І — 1932, II — 1935).
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Михайло Кравчук — автор понад 180 наукових праць, результати яких
дістали найвищу оцінку визначних математиків того часу: Ґраве, Гільберта,
Лузіна, Крилова, Пфейффера, Адамара, Куранта й інших.

Сьогодні можна почути думку, що поліноми Кравчука є більше відомі вченим-
математикам Америки, аніж поліноми Пафнутія Чебишова, академіка Петер-
бурзької академії наук, засновника математичної наукової школи. Але ж Чебишо-
ва знали. Знав увесь цивілізований світ і Михайла Кравчука — видатного ук-
раїнського вченого в галузі диференціяльних та інтеґральних рівнянь, теорії мно-
жин, теорії функцій і вищої алгебри, математичної статистики, теорії ортогональ-
них поліномів, наближених обчислень і фахівця з історії математики. Про його
визнання як великого вченого свідчить і те, що 1925 року його було обрано дійс-
ним членом НТШ у Львові, членом Німецького математичного товариства, чле-
ном Французького математичного товариства, членом математичного товариства
в Палермо (Італія). Він бере участь у роботі 8-го Міжнародного математичного
конґресу в Болоньї, а повертаючись з Італії, робить доповідь на засіданні Фран-
цузького математичного товариства. Отже, світова слава до вченого прийшла.

Але, на жаль, настають трагічні для української культури й науки роки. Ці
міжнародні зв'язки, ці успіхи Кравчука, його знання чужих мов і листування з
математиками всього світу було пізніше інкриміновано йому як звинувачення
у шпигунстві, у зраді інтересів держави, як не дивно. Адже 1929 року почали-
ся перші арешти, а наступного 1930 року відбулися гучні відкриті судові про-
цеси над учасниками "Спілки визволення України" — міфічної "контррево-
люційної української буржуазно-націоналістичної підпільної організації", як
це подається в тій же Українській Радянській Енциклопедії, т. 10, 1983 рік. 

Звичайно, культурно-громадська активна діяльність Михайла Кравчука ро-
била його стовідсотковим кандидатом на причетність до цієї міфічної спілки,
керівництво якою приписували віце-президенту ВУАН Сергію Єфремову.
Отож, на цьому процесі Михайлові Кравчуку, новообраному академіку, запро-
поновано було виступити "громадським обвинувачем". Він відмовився.

А що значила на той час така відмова? Це вирок самому собі.
Серед заарештованих було багато знайомих Михайла Кравчука, тих людей,

з якими він мав наукові товариські зв'язки. Це математик Холодний — науко-
вий співробітник Інституту наукової мови, Іваниця — з яким вони разом вхо-
дили до редколеґії журналу "Записки Кіно", Гермайзе — товариш зі студентсь-
ких років, вчений секретар історичної секції ВУАН, секретар словника живої
мови, Дурдуківський — директор школи імені Тараса Шевченка, в якій певний
час викладав і Михайло Кравчук.

Уже 1937 року Михайлові Кравчукові влаштовують ганебні псевдосудили-
ща в стінах інституту математики, політехнічного інституту, університету. Йо-
го звинувачують у буржуазному націоналізмі, шпигунстві, у тому, що він на-
чебто листується з польськими запроданцями, є членом НТШ у Львові, та й
взагалі знає багато мов.
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21 лютого 1938 року Михайла Кравчука було заарештовано.
Як міг сприйняти вчений цей жорстокий і несправедливий поворот власної

долі? У статті Галини Ситої "Слідча справа Михайла Кравчука" (щорічник
"Наука і культура", випуск 28 за 1994 рік) зазначено, що при арешті у нього
забрали папку з особистим листуванням, друкарську машинку, облігації і
навіть його золоту обручку, а також золоту брошку і шість срібних чарочок…
Це була наруга над вченим, уже не кажучи про те, як відбувалося слідство.

Він таки поставив свій підпис під явно фальшивими свідченнями та обви-
нуваченнями. Ось як він пояснював це сам: "Я был ошеломлен (подаємо мовою
ориґіналу) этими дикими обвинениями, разбит физически ночными допроса-
ми, в частности полным лишением сна в течение 11 суток, обострением болез-
ни сердца, мерами прямого физического воздействия, морально на меня воз-
действовали криками, стонами истязаемых в соседних комнатах людей. Слома-
ли меня окончательно угрозы, — в случае запирательства и отказа принять на
себя не совершенные преступления, — арестовать и уничтожить мою семью.
Ради спасения семьи я и решил оклеветать себя, — тем более, как было впол-
не ясно, мои обвинители, сами не веря своим обвинениям, имели совершенно
определенную цель, — сделать из меня преступника".

Неможливо без болю читати ці розповіді, нариси й документи, які зараз
відкрилися. Ось в одному з чисел газети "Урядовий кур’єр" вміщено
найсвіжіші документи зі слідчої справи академіка Кравчука (автор Микола Со-
рока). Стаття називається "Як загинув академік Михайло Кравчук". Читаєш і
думаєш, яка ж то була страшна сталінська машина! Михайло Кравчук не міг
собі усвідомити, як його можна звинуватити у шпигунстві: "Признаков шпио-
нажа, вольного или невольного, не могу найти в своей работе. Готов давать от-
веты следствию на улики и на разные вопросы по этому поводу. Признав себя
националистом, я не могу отказать себе в праве любить свою родину и не на-
носить ей ущерба таким гнусным способом, как шпионаж".

Це рядки з його болісного зізнання, пояснювальних записок, тих численних
прохань, які він надсилав до прокуратури СРСР, до Верховного Суду. Але
Москва не чула голосу і прохань вченого: на жоден лист, на жодне звернення
відповіді не було.

Цікаво, що отими "польськими запроданцями", з якими листувався Крав-
чук, були Мирон Зарицький — один з фундаторів української математичної
культури на західноукраїнських землях і Микола Чайківський, якому Кравчук
допоміг перебратися через кордон з української приватної гімназії в Рогатині
на Радянську Україну та ще й улаштував заступником директора Інституту ма-
тематики. У справі Кравчука останнього було визнано одним із керівників
одеської контрреволюційної групи.

Три роки каторжної праці остаточно виснажили Михайла Кравчука. 9 березня
1942 року він помер на Колимі й навіки залишився в колимській мерзлоті поряд з
тисячами знаних і незнаних, закатованих і вбитих українців і неукраїнців.
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І тільки 28 травня 1956 року Есфір Йосипівна Кравчук, дружина Михайла
Кравчука, одержала довідку про реабілітацію чоловіка, в якій ішлося: "Приго-
вор Военной Коллегии Верховного суда СССР от 23 сентября 1938 года по де-
лу Кравчука Михаила Филипповича отменить, а дело о нем прекратить за от-
сутствием состава преступления". Ось і все, жодного слова жалю, ані тіні пе-
чалі, ані натяку, що хтось шукатиме винних за загублене велике життя.

Така сувора правда. І сьогодні необхідно було б видати праці Михайла
Кравчука, заснувати іменну його премію в Національній Академії наук, — ад-
же це ім'я з повним правом стоїть у когорті найвидатніших математиків світу
ХХ століття.

Письменник Євген Сверстюк, виступаючи на відкритті 1-ої Міжнародної
наукової конференції, присвяченої пам'яті Кравчука, 23 вересня 1992 року, заз-
начив, що "академік Михайло Кравчук для нас не лише велике ім'я у світі ма-
тематики. Для багатьох поколінь він залишиться образом українського
інтелігента, який витримав протистояння страшній системі комуністичного на-
сильства, олжі і зневаження особи. Він заплатив життям за збереження
національної гідності, за збереження лиця".

Цими словами Євгена Сверстюка ми закінчуємо розповідь про видатного
вченого Михайла Кравчука.

Гортаючи сумні сторінки життя визначних українських науковців — велетів
науки й культури, пам'ятаймо, що їхня самозречена натхненна праця зали-
шається навіки на скрижалях української і світової науки.

Людство завше буде завдячувати своїми фундаментальними знаннями виз-
начним внескам українських дослідників!

Вічна і вдячна їм пам'ять!
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КАТРЕНИ

Дурень, вчений, мудрагель —
Кожен має свій щабель
На драбині у державі.
На папері — рівне право.

* * *

Сильні армія і зброя — 
Це чіткий свободи прояв.
Палка має два кінці —
Мирну й агресивну ціль.

* * *

Дружні й мужні муравлі, —
Клешні гострі, як шаблі, —
Розчленують скорпіона
І нам служать еталоном.

* * *

Nano sapiens — це робот
Без душі і без емоцій,
Чоловіка він угробить, —
Гроші на безумців боці.

* * *

Поки влада в мільярдерів —
Дертимуть з народу дерму.
За що кров пролив Майдан
І косив цвіт Ураган?

* * *

Майдан — історії потреба,
Трамплін у сонячний зеніт:
Героїв сотні — в синє небо,
А в Раду — владолюбців цвіт.

161



* * *

Істина біологічна  — 
Всіх скував ланцюг трофічний.
Риба й на гачку хробак — 
Жертва й водночас хижак.

* * *

Маятник у русі вічнім
Між добром і лиходійством.
Борються два протиріччя,
Рухають навколо дійсність.

* * *

Йде війна за світ цивілізацій,
І релігій також йде війна.
За багатства, душі і за працю
Борються боги і сатана.

* * *

Продається все на світі:
Серце, совість і нирки,
Поле, хата, жінка, діти.
І Вітчизна залюбки.

* * *

Інформація — це сила,
Її мати кожен рад.
Бузьку ще потрібні крила,
Щоб вернутися назад.

* * *

Має свій життєвий простір
Кожен на планеті звір.
Зуби, меч і стріли гострі
Актуальні з давніх пір.
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* * *

Два скарби найбільші в світі —
Це свобода і любов.
Без них сонце тьмяно світить
І холоне в жилах кров.

* * *

Гора не йде до Магомета,
А він страждає без Гори.
Любов окрилює поета
І в небі зіркою горить.

* * *

Той живе на світі довше,
Хто зробив комусь добро
І не ллє на інших жовчі,
Не засмічує нутро.

* * *

Мікроорганізм живучий 
Землю заселив здавен:
Води гейзерів кипучі,
Ніші, де пала рентген.

* * *

Дні найкращі в повнолітті —
Це весна, ще буде літо,
Будуть осінь і зима...
Гріх прожити їх дарма.

* * *

Юність — це пора щаслива, 
Повна планів і бажань.
Лиш за працю вродить нива, —
Плід вінчає піт змагань.
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* * *

Нині вчені не в пошані
І нові науки дані
Не потрібні олігархам —
На Вітчизни тілі пархам.

* * *

Пруть ординці учетверте
На наш рідний, вільний край.
Не дамо свободу в жертву!
Боже, єдності нам дай!

* * *

Українці незнищенні —
Бог їм дав безсмертні гени.
Подолають смерч і вихор
Ворогам усім на лихо.

Богдан МАЦЕЛЮХ,
доктор біологічних наук,

професор, член-кореспондент НАН України
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ВОНИ ПІШЛИ В НЕБЕСНИЙ ЛЕГІОН

ЛИЦАР ТВОРЧОСТІ І ПАТРІОТИЧНОЇ ДІЇ
(на успіння Володимира Пасічника)

3 листопада 2013 р. відійшов у
вічність до Бога Світлого Всевишньо-
го ще один Лицар Українського Чину
Володимир Михайлович Пасічник, ви-
датний громадсько-політичний діяч,
один із чільників національно-визволь-
ного і демократичного рухів на
Харківщині і в Україні.

Народився 24 серпня 1935 року в
селі Попівцях Підкамінського (нині Бродівського) району на Львівщині.

1946 року разом з батьками і двома сестрами десятилітнього Володимира
Пасічника за рішенням особливої Наради при МГБ СССР як членів сім'ї учас-
ника ОУН-УПА разом з більшою частиною жителів села було заслано "на
вєчноє посєлєніє" в сніги й тайгу Іркутської області, де половина їх вимерла.

Згодом родину було реабілітовано й 29 листопада 1947 року дозволено по-
вернутися в рідне село. Але недовірливе око КГБ скрізь продовжувало пильну-
вати за членами родини.

Після повернення у рідне село навчався у семирічній школі, з якої 1950 ро-
ку був виключений за те, що в дні релігійних свят відвідував церкву. Навчання
в сьомому класі закінчував екстерном. Навчаючись у 9-ому класі Підкамінсь-
кої середньої школи, разом з групою однокласників організували й провели
успішну протестну акцію (лягли поперек автотраси на знак протесту проти
спроб зарахувати їх до комсомолу).

У 1954 році закінчив 10-й клас Підкамінської середньої школи і був приз-
ваний на дійсну військову службу, яку проходив у Чугуївському гарнізоні на
Харківщині.

Після демобілізації 12 років працював ливарником у надзвичайно шкідли-
вих умовах на Харківському тракторному заводі. Одночасно навчався на заоч-
ному відділенні філологічного факультету Харківського університету.

1964 року був виключений з останнього курсу університету за прояви так зва-
ної "буржуазно-націоналістичної ідеології", не допущений до захисту готової
дипломної роботи. На таке рішення, безумовно, вплинув відомий владі факт ак-
тивної участі родичів В.М. Пасічника в лавах УПА та боротьбі проти московсько-
комуністичної окупації в Західній Україні, а також патріотичні вільнолюбні вірші
студента-філолога. Далі 20 років працював будівельником на Харківщині, впро-
ваджуючи нові методи роботи та організаційно-економічних відносин.
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З перших проявів перебудовчих процесів у країні брав активну участь у
громадсько-політичному житті міста і області.

Був одним із активних учасників і організаторів роботи першого на
Харківщині неформального об'єднання — Товариства "Спадщина" (з 1987
року); одним із засновників і діяльних членів Харківської групи Української
Гельсинської Спілки (з весни 1988 р.), а потім Української республіканської
партії (1990 р.), Почесним членом якої залишався до кінця днів своїх; з січня
1988 р. був діяльним членом і одним із засновників Харківської обласної ор-
ганізації Товариства української мови "Просвіта"; з 1989 р. — відповідальний
секретар, а з 1990 по 1994 рік — голова Харківського крайового Народного Ру-
ху України за Перебудову, а далі й до 2010 року — голова громадської ор-
ганізації "Харківський крайовий Народний Рух"; заступник голови Харківсько-
го Товариства політичних в'язнів і репресованих.

Один з видатних і активних організаторів і учасників демократичних про-
цесів та боротьби за Незалежність України в Харківській області і в Україні.

Він був одним із ініціативних і дієвих членів Ініціативної Координаційної
Групи (ІКГ), яка координувала зусилля національно-демократичних сил
м. Харкова і області в загальнодемократичних та національно-визвольних про-
цесах Перебудови, демократизації країни, в процесах проголошення Незалеж-
ності України та перших років її розбудови. Його організаторський талант та
самовіддана діяльність відіграли значну ролю в організації та успішному про-
веденні на Харківщині всенародного Референдуму про державну Незалежність
України 1 грудня 1991 року та в подальших процесах становлення і розбудови
української державності.

З його ініціативи та за активної участі в Харкові було поставлено перший в
Україні Хрест пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій 1932-33 рр.
(1989 рік); пам'ятний знак "Борцям за свободу і незалежність України. Воїнам
Української Повстанської Армії" (1992 рік) — встановлені в Молодіжному пар-
ку; пам'ятний знак на честь проголошення державного суверенітету України —
в саду ім. Т. Шевченка (1991 рік), якими він особисто опікувався до останніх
своїх днів.

Багато уваги і сил приділяв роботі українських патріотичних організацій та
Харківської Громади на захист Конституції та Прав людини з питань
дослідження і вшанування пам'яті жертв Голодоморів і політичних репресій
українського народу, утвердження Незалежності України, української мови,
культури.

Автор багатьох публіцистичних статей та поетичних творів — віршів, по-
ем, виступів у засобах масової інформації.

З 2006 року був членом обласного Оргкомітету зі вшанування пам'яті жертв
голодоморів і політичних репресій, а також членом Координаційної ради при
Харківській облдержадміністрації з питань функціонування державної мови на
Харківщині.
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Указом Президента України від 20 листопада 2007 р. № 1123 нагороджений
орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, а також відзначений Подякою Президента
України. 1993 року був поновлений у Харківському університеті. Успішно за-
хистив дипломну роботу та склав випускні іспити й отримав університетський
диплом. А далі В. Пасічника призначено на посаду проректора Інституту схо-
дознавства і міжнародних відносин "Харківський Колегіум", у створенні якого
він брав активну участь разом з іншими членами ІКГ.

Він був мудрою, холоднокровною і зваженою в рішеннях людиною. Був
патріотом України не тільки до глибини душі, але й до глибини власної кишені.
Він був щасливий з того, що мрія його життя — Проголошення Незалежної Ук-
раїнської Держави та визнання її світовим співтовариством — здійснилася. Він
був упевнений, що в умовах свободи в Незалежній державі український народ
успішно подолає всі об'єктивні труднощі та підступи ворогів, увійде як рівно-
правний член в Європейську та Світову систему дружніх народів. І ця його
незгасна віра надихала і його, і тисячі людей, які стикалися з цією видатною,
націленою на позитив людиною.

В. Пасічник — автор багатьох прекрасних ліричних, патріотичних, філо-
софських поезій, поем, частина з яких була опублікована в збірці "Святе пись-
мо поезії", Харків, "Майдан", 2013 р., але більшість з них ще чекає свого упо-
рядника і видавця.

Він автор багатьох публіцистичних виступів у ЗМІ, на радіо й телебаченні,
публікацій у періодичних виданнях, де виступав з різних актуальних питань
державного будівництва та громадсько-політичних проблем.

На вінку, що його понесли на могилу В.М. Пасічника його друзі, був напис:
"Героїчному українцю від політичних в'язнів і репресованих".

Саме так. Героїчному синові українського народу, поетові, борцю, ук-
раїнцю, протестанту — організатору практичних дій.

Так кажемо ми, хто знав, жив і працював поруч разом з В. Пасічником. Так
говорить український Харків і Слободянщина. І вся українська Україна. Світла
пам'ять про В.М. Пасічника — борця за демократію, свободу і незалежність
України, її будівничого навічно залишиться в серцях українців, яких він знав,
шанував. 

Хай Господь Бог упокоїть душу цього видатного сина України.
Вічна йому пам'ять і народна шана! 
Героям слава! Слава Україні!
Від Всеукраїнського Товариства політичних в'язнів і репресованих:
Франко П.М., Отченашенко П.І., Глухівський Л.Й., Семчишин Г., Гайванюк П.І.,

Чернець Д.І., Войцехівська І.Ф., Кривоніс М.І., Зайцев Ю.О., Сокульська О.В.,
Лук'яненко Л.Г., Овсієнко В.В., Різників О.С., Пронюк Є.В., Здоровий А.К.,
Старунов М.Г., Овод В.Я., Луговенко М.М., Фурик Б.Д., Столярков В.А., 
Захаров Є.Ю., Корнійчук І.В., Кравців І.І.
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Від Харківського обласного відділення Спілки письменників України:
Бойко В.С., Стожук А.П., Романовський В.Є., Маковійський К.П., Тома Л.В.,

Побелян М.Ф., Перерва А.А., Носань В. А., Старун В., Брюгген В.О., Аулов О.І.,
Бандурка О.М.

Від Харківської обласної організації Української республіканської партії:
Анікейцева З.В., Петренко Ф.М., Козаков А.С., Роденко Л.В., Немиров-

ська Н.Г., Свічкарьова В.О., Лазуренко Д.С., Кузьмін В.С., Богомазов П.А.
Від об'єднань Харківської Громади на захист Конституції та Прав

людини: 
Сергієнко А.Г., Дяків Б.С., Алжнєв Ю., Ходун Є.В., Фастівець Т.Б., 

Семенченко А.О., Денисенко О.І., Сисоєв А.С., Варченко І.Г., Варченко Г.І., 
Лисенко В.П., Калашник В.С., Петренко Л.М., Чалий В.Н., Гончаров П.П., 
Матющенко А.М., Підопригора Л.П., Пилипець Д.Ю.

http://www.openkharkiv.com/index.php/society/item/374-lytsar-tvorchosti-
patriotychnoi-dii-na-uspinnia-volodymyra-pasichnyka
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Василь ОВСІЄНКО

ПОВСТАНЕЦЬ 
МИКОЛА КУРЧИК

З глибоким сумом повідомляємо, що 19 листопада 2013 року вранці
помер Микола Якович Курчик — повстанець, член ОУН, учасник Нориль-
ського повстання. У неволі відбув 31 рік, 2 міс. і 25 днів (1948-1979). 

Народився Микола Якович Курчик 13 травня 1924
року в с. Адамівка Березнівського р-ну Рівненської
обл. (за Польщі — Людвипольської ґміни). Помер на
своєму родинному хуторі Надія, с. Харалуг Корецько-
го р-ну Рівненської обл.

З хліборобської родини. Мати, Софія Андріївна
Демчук (1900-1977), родом із с. Невірків. Батько, Яків
Антонович Курчик (1897-1984), із с. Адамівка, купив
1933 р. у німецького колоніста хутір за півтора кіло-
метра від с. Харалуг, який назвав Надія. Микола

закінчив польську семикласну школу в с. Великі Межирічі. Ще два роки ходив
у совєцьку школу. На екзамені з предмета "конституція" запитав, чому УРСР
не виходить з СРСР. Одержав "двійку", документа про 9-річну освіту не вида-
ли. Повернувся на хутір до батька. За завданням ОУН у 1941-43 рр. викладав
історію в школі сусіднього села Коловерти. 

За німецької окупації Курчик став активним членом підпільної молодіжної
організації "Січ". Улітку й восени 1943 р. пройшов тримісячний військовий,
медичний і пропагандивний вишкіл при штабі "УПА-Північ", який дислоку-
вався на Харалузьких хуторах, вступив до ОУН. Штабом керував Клим Савур
(Дмитро Клячківський). Бував тут і отаман Поліської Січі Тарас Бульба-
Боровець. 14.01.1944 р. Микола Курчик склав присягу на вірність Україні.
Вибрав псевдо "Верниволя". Пішов у підпілля під фальшивим паспортом з
р. нар. 1928-м — щоб не призвали в Совєцьку Армію. Молоді січовики висте-
жували донощиків, нищили комунікації, писали і передавали ґрипси про пере-
сування військ, однак самостійно приймати бої не було їм дозволено. 

Після поранення 29.02.1944 р. генерала Ватутіна енкаведисти чинили на
Рівненщині облави. 12.03 Миколу впізнав "стрибок" Зіґмунт Жуковський. Ен-
каведисти схопили його, три дні тримали в Харалузі зв’язаного на підлозі,
місяць тяжко катували у райцентрі Великі Межирічі, але доказів його служби
в УПА не здобули. Відвезли в Рівненську тюрму, відтак у Львівську. У вересні
1945 р. разом з восьмистами підозрюваними юнаками перевезений у м. Біла
Церква. Оголосили, що совєцька влада їм пробачила і призиває в армію. Дош-
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куляли муштра, тяжка праця (косовиця), юнаки буквально сліпли від голоду.
Микола рятувався тим, що мама привезла йому грошей на хліб, молоко,
пиріжки. Розуміючи, що в Україні його можуть викрити, підкупив писаря, щоб
записав його на службу в окупаційних військах у Німеччині. Служив у
м. Фюрстенвальде, потім у Берліні. 

Микола Курчик домовився із товаришами з Тернопільщини Миколою Ста-
реправо та Василем Бондарчуком про втечу в американську зону окупації.
Знайомі німкені повідомили американцям про їхній намір. 21.01.1948 р. здали-
ся американській комендатурі. Але совєцьке командування оголосило по радіо,
що троє солдатів постріляли офіцерів і дезертирували. Довірливе американсь-
ке командування через 6 год. видало втікачів колишнім союзникам. 

Утримували їх у казематах Берлінської тюрми. Це була герметична волога
камера, де в’язням перекривали повітря, тривалими допитами їх позбавляли
сну, вони голодували. У Миколи висипали чиряки. За 8 місяців слідства трено-
ваний, міцний волиняк перетворився на скелет, обтягнутий шкірою. Винувати-
ли у "зраді батьківщини" за ст. 58-1б КК РРФСР та в "шпигунстві". Усі троє
твердо дотримувалися легенди, що пішли в місто, познайомилися і загуляли з
двома німкенями, які здали їх американській комендатурі. Справа була спрямо-
вана до Москви. На переслідстві звинувачені відверто заявили, що справді
хотіли втекти на Захід. 

Військовий трибунал — "трійка" — 27.08. 1948 р. розглянув справу за кіль-
ка хвилин і присудив страту. Та оскільки 1947 р. страта була скасована, її
замінили на 25 р. ув’язнення та 5 р. позбавлення громадянських прав із
конфіскацією майна. Утримували їх у колишньому німецькому концтаборі Зак-
сенхаузен у Берліні. Микола навіть побував у камері, в якій сидів Степан Бан-
дера. Потерпав від голоду. Важив 52 кг (з колишніх 80). 

У березні 1949 р. Курчика взяли на етап. 1.05.1949 р. прибув у м. Кінґір
Джезказґанського р-ну Карагандинської обл., Казахстан, на будівництво мідно-
ливарного заводу. Мав номер СО-948 на спині, на грудях, на нозі й шапці.
Прізвище вже було непотрібне. Курчик одразу ввійшов до керівного комітету
української громади. Брав участь у боротьбі за відокремлення карних в’язнів
від політичних. 

Батьки лише через півтора року дізналися, що син живий, адже дозволяло-
ся писати лише два листи на рік. Щоб уникнути етапу на Нову Землю, звідки
ніхто не повертався, сховався в господарському дворі за ящиками. Коли етап
виїхав, він вийшов зі схованки. Покараний карцером. 

У середині 1950 р. як порушник режиму переведений до табору у місті
Спаськ, прозваного "Долиною смерти". Туди з усього Казахстану звозили
калік, хворих, які там помирали. Через півроку 5 тис. в’язнів перевезли в Пав-
лоградську область будувати місто Екібастуз та відкриті вугільні кар’єри. Там
Курчика запроторюють у БУР, потім до режимного бараку. У грудні 1951 р. йо-
го переводять на цегельню в м. Спаськ, де проти 31 в’язня порушують
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кримінальну справу. Та слідство невдовзі припинили, бо в Екібастузі вибухну-
ло повстання. Штрафників перекинули в Долинське управління Карлагу Чур-
байнурського району, в зону посиленого режиму, на будівництво шахти. 

Наприкінці вересня 1952 р. етапований річкою Єнісей у Дудінку, в 5-й табір
Норильського "Горлагу". Етап тривав 28 діб. Через місяць сидів у карцері 4-го
табору. Сержант відчинив двері і оголосив: "Товарищи! Умер наш великий
вождь товарищ Сталин!". На дружні вигуки в’язнів "ура" наглядач гримнув
дверима і відповів пострілом у лампочку, що над дверима. Куля рикошетом по-
ранила одного в’язня. Обурені карцерники вибили двері. Утихомирювати їх
прийшов сам начальник табору, пообіцявши завтра випустити з карцеру. 

Після кількох випадків, коли конвой без попередження стріляв у зону, 5-й
Норильський табір застрайкував. Одночасно почалися страйки в усіх Но-
рильських таборах, навіть у кримінальних. Зупинився мідноливарний завод,
припинилося будівництво міста. Режим ослаб, в’язні майже не працювали. Хо-
дили строєм під українські команди, співали українських пісень. 

3.05.1953 р. після робочої зміни близько 350 в’язнів зібралися біля 14-го ба-
раку на краю табору і перегукувалися з жінками, які заходили у свою зону. Там
були дечиї знайомі, навіть сестри. Коли всі разом заспівали, начальник охоро-
ни завимагав розійтися. Його не послухали. Тоді сержант вихопив автомат у
солдата і пустив чергу. Поруч з Курчиком упали три в’язні, один з них (Коваль-
чук) загинув. В’язні кинулися виганяти наглядачів і начальство із зони. 

Начальник Горлагу майор Семенов, посиливши зовнішню охорону куле-
метниками, зібрав 200 офіцерів, через прорізи в "запретках" 5-го табору вони
зайшли в зону в супроводі двох пожежних машин. В’язні порізали шланги.
Пролунав клич: "Вигнати із зони! Тільки не вбивати!". Декому з офіцерів
наділи параші на голови, позривали погони. Сексоти тікали разом з офіцерами.
Сторожа на вежах стріляла вгору, демонструючи солідарність із політв’язнями.
Отже, операція не вдалася. 

Політв’язні створили міжнаціональний страйковий комітет, який виставив
свою охорону і допускав у зону тільки лікаря. Комітет заявив, що вестиме пе-
реговори тільки з представником Москви. За 11 діб у Норильськ прибув зас-
тупник Берії ґенерал Сєров. Страйкком висунув вимоги: 

— звільнити малолітніх політв'язнів, інвалідів і хворих;
— переглянути судові справи; 
— зняти з одягу номери;
— не замикати приміщення й бараки на ніч;
— зняти ґрати з вікон;
— дозволити побачення з рідними і близькими;
— дозволити писати листи не двічі на рік, а за потребою;
— робочий день скоротити з 12 до 8 годин;
— заробітну плату видавати двічі місячно, а в тяжких умовах праці (шахти,

на кам'яних кар'єрах, на шкідливих виробництвах) — щотижнево;
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— не стригти волосся;
— дозволити носити цивільний одяг як у житловій, так і в робочій зонах;
— завозити харчі як до кухні, так і до табірної крамниці нарівні з вільними

їдальнями, і не другорядного ґатунку, як дотепер.
Частину побутових вимог адміністрація задовольнила (зняли замки і ґрати,

дозволили писати один лист на місяць та ін.). Назрівав новий страйк. 7 чи 8
липня Микола Курчик дістав завдання від члена страйкового комітету Горош-
ка зв’язатися з жіночою зоною. Він перекинув туди записку і швидко дістав
згоду підтримати страйк. 

Приблизно через місяць 4-й табір вирішив підтримати вимоги 3-го каторж-
ного. Близько 120 в’язнів вийшли в робочу зону, та до роботи не стали. У зону
ввели близько ста сержантів, озброєних ґвинтівками та киями. В’язнів загнали
в двоповерхове приміщення. Курчик з кількома в’язнями, відбиваючи наступ,
опинився на даху. Один сержант хотів проколоти його багнетом. Інший ударив
києм по шиї. Прийшовши до тями, Микола побачив, що його тягнуть за ноги,
щоб скинути з висоти вниз, та він упіймав одного напасника за ногу. Розправу
зупинив жіночий крик. 

Повсталих хотіли вивести з робочої зони в житлову. Курчик і один литовець
закликали лягти і не йти. Полковник наказав узяти їх двох під окрему варту, їх
побили і поклали долілиць під автоматами. Колону в’язнів повели в тундру.
Звідти лунали вигуки: "Якщо цих двох розстріляєте, то ми знищимо ваших за-
ложників". Офіцер підвів голову Курчика: "Смотри, какой Советский Союз
большой!". А видно було лише табір "Медвежий ручей". Їх пустили в колону. 

Повстанців розвезли по різних таборах. Тяжко побитий Микола був у групі,
яку через місяць етапували по Єнісею в Красноярськ, де оголосили всім по ро-
ку тюрми. Вони збунтувалися, поламали нари. Їх відвезли в бухту Ваніно і па-
роплавом "Гвардеец" відправили в Магадан. Цей етап тривав 2 місяці і 7 діб. 

Курчик карався на руднику "Холодний", за 500 км від Магадана, де мороз
сягає 65 градусів. (Раніше тут сидів Сергій Корольов). Пробув тут 4 місяці. У
березні 1954 р. він викрив "стукача" Карташова. Російський комітет ухвалив
йому смертний вирок. Хоча Курчик не брав участі в його виконанні, та
16.04.1954 р. Магаданський суд виніс йому смертний вирок за ст. 59-3 КК
РРФСР, звинувативши у створенні "бандитської групи", яка знищувала в’язнів,
що "стали на шлях виправлення". Через 42 доби страту замінили 25-річним
ув’язненням у таборах особливо суворого режиму та 5 р. поразки в правах.
Комісія Президії Верховної Ради у травні 1956 р. не звільнила Курчика і не ско-
ротила йому терміну, бо його кримінальна стаття не підлягала жодній амністії. 

Карався в таборах Магаданської області. Закінчив курси фрезерувальників,
працював на золотих копальнях ім. Тимошенка. У сел. Матросова Тенькінсь-
кого району, де пізніше відбував заслання Василь Стус, переробляв бараки на
гуртожитки для "комсомольців". Коли дозволили цивільний одяг, купив кос-
тюм і фотоапарат. Деякі знімки зберіг донині. 1957 р. був у таборі "Вітряний". 
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26-27.10 1958 р. всіх політв’язнів Колимського краю перевозять у пересиль-
ний табір "14-й кілометр" під Магадан, потім літаками в Хабаровськ, у Тайшет,
у сел. Анадзьоба, де саджають у спецізолятор. У квітні 1959 р. Курчика відпра-
вили у Вихорівку Братського р-ну Іркутської обл. Тут познайомився з Грицем
Пришляком, Петром Дужим, Михайлом Сорокою, доктором Володимиром
Горбовим. Останній написав заяву в ООН, Курчик заклеїв її в палітурку зоши-
та і через багато років вивіз на волю. 

На Великдень 1960 року Микола Курчик прибув етапом у Мордовію. У
грудні вже був у с. Сосновка, де знав Антона Олійника, Анатолія Лупиноса,
Андрія Турика, Дмитра Синяка, Ігоря Кічака. 

У зв’язку з реформою режимів 30.03.1961 р. Зубово-Полянський суд визнав
Миколу Курчика особливо небезпечним рецидивістом. До березня 1969 р.
(7 років) перебував на камерному режимі в пос. Ударний. Тут знав митрополи-
та Йосифа Сліпого. Згодом був у Сосновці, в Барашево Теньгушовського райо-
ну, де з Миколою Будулаком-Шариґіним вивісив прапор ООН. 

1972 р. Курчика у складі великого етапу (500 в’язнів) переводять на Урал. У
таборі ВС-389/36, що в сел. Кучино Пермської обл., товаришував з новим по-
колінням політв’язнів, зокрема з Левком Лук’яненком, Іваном Світличним,
Євгеном Сверстюком. Зустрівся з повстанцем Іваном Покровським, з Іваном
Новаком із сусіднього села Залізниця, який усю війну просидів на Колимі і ви-
жив. Микола стояв на сторожі, коли Лук’яненко переписував дрібнописом зая-
ви для передачі на волю. Завжди був у центрі подій. Так, у 1973 р., із загост-
ренням ситуації, запропонував ходити на виклики начальства зі свідками. За
участь у страйку з приводу побиття Степана Сапеляка (23.06.1974) Курчика за
постановою Чусовського районного суду від 12.08.1974 р. повертають на особ-
ливий режим у Сосновку (Мордовія). За попередньою домовленістю
Л. Лук’яненко поставив його підпис під "Зверненням українського національ-
ного визвольного руху в справі української самостійности" (1979). 

Останні два роки Курчик провів у таборі в пос. Ударний. 16.04.1979 р.
звільнений. За ворітьми його чекав брат Євген. Хоча кагебіст супроводжував їх
аж до Новограда-Волинського, та в Чернігові на вокзалі вони зустрілися з дру-
жиною та сестрою Лук’яненка. Привіз на хутір Надія цілий куфрик листів. 

На роботу Миколу Курчика ніде не приймали, а міліція погрожувала ув’яз-
ненням за "дармоїдство". У колгосп, як і батько, не пішов. З допомогою упов-
новаженого по праці влаштувався у м. Корець Рівненської обл. на пластмасо-
вому заводі слюсарем. Коли батько підупав на силі, Микола 1982 р., за місяць
до пенсії, полишив роботу, повернувся на хутір Надія і жив з батьком на 20 сот-
ках городу. Коли батько помер, на хутір перебрався брат Євген (1928 р.н.), з
яким досі ведуть хутірне господарство. Світили гасовою лампою, доки депутат
Червоній домігся, щоб провели електрику. 

Микола Курчик організував зняття голови колгоспу і голови сільради — за
зловживання. У зв’язку з цим мав тривалу судову тяганину — його винувати-

173



ли, що образив голову сільради. Сприяв будівництву церкви в с. Харалуг, ор-
ганізував спорудження пам’ятника на могилі 35 вояків УПА на Гурбах, збирав
підписи за заборону КПУ, їздив на Свято козацької слави 1990 року, брав
участь у Ланцюгу єднання, агітував священика перейти на українську мову,
запропонувавши йому Святе Письмо, одержане з-за кордону. 

Був членом Української Гельсинської Спілки, членом Української рес-
публіканської партії. 
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ПАМ’ЯТІ 
ІРИНИ ВОЙЦЕХІВСЬКОЇ

Внаслідок тяжкої тривалої хвороби 9 липня
2014 року відійшла у Вічність визначна гро-
мадська діячка, голова Чернівецького обласного
осередку Всеукраїнського товариства політич-
них в'язнів і репресованих Ірина Франківна
Войцехівська.

Радомир МИГАЛЮК 

ІРИНА ВОЙЦЕХІВСЬКА: 
КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВІ НЕ МІНЯЮТЬ

Інтерв’ю 2 лютого 2012 р.

Цього разу маємо гарну нагоду спілкуватися з непохитною патріоткою,
колишнім політичним в'язнем, головою обласного Товариства політ-
в'язнів та репресованих, громадським діячем Іриною Франківною
Войцехівською. 

— Де Ви народилися та як проходили Ваші молоді роки? 
— Народилася я на Галичині в невеличкому місті Коломия, що розкинулось

над рікою Прут і відоме з 1240 року. У цьому місті минуло моє дитинство, що
бачило страшні воєнні руїни, які залишили свій слід на все життя. Тут батьки
віддали мене на навчання до рідної школи, а потім школу перевели до Народ-
ного дому, бо гімназія була спалена німцями під час їхнього відходу. Тут ми
навчалися разом з хлопцями, а з приходом російської окупації нас розділили і
перевели в інше приміщення, це школа ім. Лесі Українки. Тут я навчалася до
10-го класу, звідки мене і ще 7 учениць було заарештовано 18 квітня 1949 р. 
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Судилище над нами відбулося в кінці червня, проголошено вирок: 25 років
за антирадянську діяльність і участь в ОУН. 27 вересня 1949 р. на свято Чес-
ного Хреста нас етапом вивезли до Львова, а потім до Сибіру. Той день про-
щання з родиною і рідним містом я запам'ятала назавжди. Сльози батьків, най-
дорожчих мені людей, простягнуті до вагонних ґрат мамині руки, крик конвою
— все злилось у розпач довгої розлуки. Більше до Коломиї — міста моєї лю-
бові і смутку — мені не судилося повернутись. 

— Розкажіть про своїх батьків, родину.
— Мої батьки Стефанія та Франек Зарицькі — прекрасні, порядні, працьо-

виті люди греко-католицького віросповідання. Старший брат мами Мар'ян Се-
нидчук був священиком і помер від тифу під час Першої світової війни, а ма-
мин двоюрідний брат Іван Калиняк теж був священиком. Батьки були патріота-
ми і нас, дітей, виховували на національно-моральних засадах. Батько працю-
вав в ремконторі, мати не працювала, всю увагу віддавала вихованню дітей, а
було нас троє: я, старший брат Володимир та молодша сестра Євгенія. З нами
також мешкала бабуся Розалія — мати мого батька. Через 9 місяців після мого
арешту, на Йордан, батьків вивезли на спецпоселення до Сибіру. Повернулися
в Україну в 1961 році.

— Хто або що вплинуло на формування Вашої особистості? 
— Безумовно, родинне виховання, школа, де викладали гімназійні професо-

ри і священики. Адже у нас на Галичині священики до обіду були духовними
особами, а після обіду — просвітянами, розгортали багатогранну громадську
діяльність. Коли радянська окупаційна влада заборонила учням ходити до
церкви, то ми все одно збиралися у захристії і там отримували духовне вихо-
вання. Окрім того, вдома була бібліотечка українських книжок, які приносив
двоюрідний брат. "Кобзар" був у нашій родині як Біблія. Найбільший вплив на
моє націоналістичне усвідомлення мали твори А.Чайковського "За сестрою",
"За віхоть сіна", "Олюнька", "Козацька помста", "На уходах" та інші його істо-
ричні оповідання й повісті, в котрих письменник висвітлював історію рідного
народу. Ці твори пам'ятаю і сьогодні. Уже з ранніх літ почала усвідомлювати
всю трагедію нашого народу, всієї України. Моя мама була членом Союзу ук-
раїнок і виписувала журнал "Жіноча доля", який виходив у Коломиї. Один із
цих журналів зберігся в мене до сьогодні. Була також "Історія України" М.Гру-
шевського, видана в Празі, всі томи якої були конфісковані під час мого ареш-
ту. Решта розкрадена, коли вивезли моїх батьків на спецпоселення в п. Тинду
Амурської області. 

— Хто для Вас є прикладом у житті? 
— Якщо мати на увазі чесність, порядність, то мої батьки. А в національ-

ному питанні це жінки — січові стрільці Софія Галечко, Олена Степанів. Завж-
ди схиляю голову перед мужністю українського жіноцтва, яке брало участь у
визвольних змаганнях ОУН-УПА, героїчно вмирало за волю України, не зра-
дивши національної ідеї. В окремих випадках проявляли більше мужності,
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кмітливості і витримки, ніж чоловіки. Прикладом є Ольга Басараб та інші.
— Де Ви навчалися та хто Ви за фахом? 
— Мене часто запитують, де я навчалась, який факультет закінчувала. Я

сміюся і кажу, що вчилася далеко від України, спочатку в Тайшеті, а потім
закінчила в Магадані інститут ім. Лазаря Кагановича (жарт, звичайно). Після
звільнення мені майже тиждень ніде було жити. Вдень ходила по місту, шука-
ла роботи, але не брали, бо не мала документів. Ще два роки ходила в комен-
датуру НКВД на відмітку. І тільки потім видали паспорт. Змогла влаштуватись
на швейну фабрику швачкою. Одного разу приїхала в Магадан комісія з набо-
ру учнів до технікуму легкої промисловості в м. Куйбишеві. Я набралася
сміливості й пішла до них. Мене не питали про знання, а лише: хто я, звідки,
як опинилася в Магадані. Я все чесно сказала і була впевнена, що даремно
прийшла. Через кілька днів прийшло повідомлення, що мене прийняли на за-
очне відділення третього курсу. Таким чином я пройшла курс навчання і отри-
мала фах закрійника жіночого одягу. Ось і всі мої студії.

— Розкажіть про свою діяльність.
— Моя громадська діяльність розпочалася з початком створення нашого то-

вариства. Фактично з 1989 р., коли я і Микита Федорович Сало поїхали до
Києва на перші установчі збори Всеукраїнського товариства політв'язнів та
репресованих. З того часу я присутня всюди: на мітингах, на посвятах пам'ят-
ників, могил, на з'їздах, конференціях, форумах і т.д. Як член ОУН з 1947 р. бу-
ла обрана делегатом на Всесвітній Великий збір ОУН, який відбувся в Угор-
щині у 2000 р. 

— Розкажіть про цікавий випадок з Вашого життя.
— Мабуть, це був час, коли мене запросили на зустріч з Президентом Ук-

раїни Л.Д. Кучмою. Коли мені надали слово, я старалася п. Президентові роз-
повісти про всі наші труднощі, про соціальний стан членів товариства, про
ставлення до нас і таке інше, хоча нас попередили, щоб нічого подібного не ка-
зати. Наприкінці виступу я сказала, що всі політв'язні мають отримувати дер-
жавні пенсії. Реакція Леоніда Дани-
ловича була дещо зніяковілою, але
все ж він сказав міністру Жулинсь-
кому: "Запиши це і даси мені". На
цій зустрічі були присутні всі
міністри. Результатом мого виступу
було виділення іменних президе-
нтських стипендій. У нашому това-
ристві її отримує вісім осіб. А після
з а к і н ч е н н я
зустрічі ми всі
разом з Прези-
дентом вийшли
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на вулицю, щоб зробити фото на пам'ять. Леонід Данилович взяв мене за руку
і каже: "Хочу з Вами сфотографуватись", а тут підбігла якась жінка, відштовх-
нула мене і стала між нами, ми засміялися. Ось, напевно, такий цікавий випа-
док був у моєму житті. 

— З якими труднощами Ви зараз стикаєтесь?
— Проблеми, безумовно, є. Нам самим їх важко вирішувати, але якось жи-

вемо, намагаємося виходити з цього стану. 
— Яка політична сила Вам сьогодні імпонує? 
— Та сила, що сповідує національні ідеї, виявляє справжню турботу про на-

род, державу. Найбільше — це Тягнибок, Наливайченко, Гриценко. Сил багато,
та чомусь, коли приходять на вершину влади, стають іншими. Шкода, що не-
має націоналістів взірця 30-50-х років, які йшли в бій за Україну, не шукаючи
вигоди, не за посади, гроші й блага, якими себе сьогодні окутали наші "вірні"
депутати.

— Як Ви оцінюєте ситуацію в державі? 
— Якщо коротко, то повна катастрофа.
— На Вашу думку, чому більшість українців виживають, а не живуть? 
— Важко сказати. У такому стані опинилися переважно пенсіонери, які

за радянських часів отримували невеликі зарплати, і ті, хто взагалі не пра-
цював, а тому отримують сьогодні мінімальну пенсію. На рівні з пенсіоне-
рами опинилися і молоді люди, які не можуть знайти роботи. Держава не
турбується про це і таким чином втрачає довіру до себе. Заводи пограбовані,
розпродані підприємства, нового нічого не створюється, ціни зашкалюють.
Сьогодні основна проблема у влади — це газ, як зменшити його вартість,
тільки чуєш: "Газ — Росія, Росія — газ". Складається таке враження, що цим
хочуть відвернути увагу від того, як потроху все українське спливає до рук
сусідів. 

— Який найбільший здобуток України за 20 років незалежності?
— Здобутків не бачу. Україна більше втратила, ніж здобула. Тисячі людей

виїхали на заробітки в чужі країни, інформаційний простір у чужих руках,
всіма силами витісняється українська мова, Табачники перекроїли нашу
історію і т.д. Болить душа за долю держави, нації. 

— Який найбільший провал України за 20 років? 
— Найбільший провал України, на мою думку, — це початок нашої Неза-

лежності. Коли ми не встановили реальні міцні кордони з Росією, не відгоро-
дилися від нашого окупанта, не провели люстрацію представників органів вла-
ди, не поставили на перший план ідеологічну патріотичну виховну роботу з
молоддю. Ми не створили української влади. Починаючи з перших днів нашої
незалежності, Україна постала перед світом як держава з безпорадною владою,
для якої підлабузництво, власний добробут — понад усе. Як результат — еко-
номіку провалено, а соціальне становище народу зведено за межі бідності. На-
ша влада не зуміла мобілізувати високий інтелектуальний потенціал українсь-
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кого народу для оновлення виробництва та
його управління, створити власні техно-
логії, позбутися залежності в енергетичній
галузі, захистити народ від пограбування з
боку всіляких шахраїв. Цього не сталося,
влада не здатна була реалізувати такі гло-
бальні і необхідні проекти. 

— Як Ви ставитесь до сьогоднішньої
влади? 

— Негативно. Нічого доброго вона не
принесла народові. 

— Чи відчували Ви колись тиск? 
— Якщо Ви маєте на увазі радянські часи, то КДБ постійно стежило за на-

шим життям. Контролювалося все наше листування, слідкували за тим, з ким
ми спілкуємось, хто ходить до нас у гості, до кого ми ходимо. Спеціально
підсилали людей, які під час розмови намагалися вивідати наші думки або
спеціально провокували розмову, щоб ми висловлювали своє ставлення до вла-
ди. А владою тоді була одна "єдіная" компартія. Під час незалежності тиску на
наше товариство не чинив ніхто. Але якщо б таке явище проявилось, ми б
зуміли дати відповідь.

— Чим займається Ваша організація? 
— За 20 років нашого існування товариство вирішило багато проблем. Що-

року 15-20 осіб отримують безкоштовно путівки для оздоровлення в ре-
абілітаційний центр "Говерла" в м. Моршині; займалися пошуком могил і їх
упорядкуванням, встановленням хрестів, повертали до життя забуті імена
повстанців, загиблих у боях з чекістами; майже в кожному селі встановлено
пам'ятники борцям за волю України; видрукувано багато книг про визвольні
змагання на Буковині; надається юридична і матеріальна допомога тим, хто її
потребує. В останні роки товариство добилося реабілітації дітям, які народи-
лися в Сибіру під час перебування їхніх батьків на висилці, спецпоселенні чи
в ув'язненні. Проводимо відзначення ювілейних дат чільних провідників ОУН-
УПА, а також членів товариства і багато інших справ. 

— Яка роль організації, яку Ви очолюєте? 
— Роль нашої організації полягає у всебічному та об'єктивному висвітленні

діяльності українського визвольного руху і боротьби українців в період 30-50-х
років ХХ століття. Це наш обов'язок як учасників тих подій — донести до мо-
лоді правду про дії повстанців і провокації, вчинені КДБ. 

— Ваша організація відійшла від політики. Чому? 
— Вік і здоров'я не дають можливості бути активними, як раніше. Ми пе-

редаємо кермо першості в міцні руки молодих патріотів. На них вся надія у
будівництві держави. 

— Яка Ваша думка щодо усунення мера Чернівців?
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— Є таке прислів'я: "Коней на переправі не міняють". Спочатку треба було
підготувати заміну від національних сил, а потім діяти. Те, що треба було міня-
ти стару номенклатуру, — це факт, але вийшло якось не зовсім вдало, на жаль.
Адже мера обрав народ, а невелика кількість депутатів знехтувала результата-
ми виборів і проігнорувала волю народу. 

— Як Ви оцінюєте засудження Юлії Тимошенко? 
— Нинішня влада боїться Юлі, як чорт ладану. Щоб не мати конкурента на

цих виборах, знайшли ганебний вихід — посадили за ґрати. 
— Який Ваш прогноз: хто прийде до влади в результаті парламент-

ських виборів 2012 року? 
— Дуже сподіваюсь, що наше суспільство нарешті прозріло, розібралось у

тому, хто є хто, і більше не допустить до влади неуків. Думаю, що оберуть тих,
хто сповідує національну ідею. Переконана, всі наші негаразди через те, що ке-
рують державою ті, хто не любить все українське, яким товщина власного га-
манця дорожча за долю України і її народу. 

— Чи залишиться наша держава самостійною? 
— Ми багато разів втрачали свою незалежність. Вивчаючи історію України,

бачили помилки наших очільників. На жаль, нічого не навчились. Продажність
боярства, жадоба влади малих і великих князів, зрада козацької старшини, яка
не підтримала Мазепу, відтак був жорстоко знищений Батурин, потім —
розстріляний Базар (Тернопільська область), у муках помирала юнь під Кру-
тами через недалекоглядність Винниченка, який не бажав підтримати ідею
С. Петлюри створити боєздатну українську армію. Хочеться вірити, що наші
сьогоднішні патріоти-націоналісти стануть на захист держави. Вірю, що втра-
ти державності вже не буде, бо надто багато крові пролито за її волю. 

— Яка влада чи хто особисто найбільше розумів репресованих і сприяв
їм в усьому? 

— Потрохи всі допомагали нам у вирішенні проблем, але найбільше —
Т. Бауер. 

— Чи є ще люди, яких не реабілітували?
— Таких більше 30 осіб. Багато померли, не дочекавшись реабілітації. Не-

одноразово зверталися ми до наших прокурорів з проханням переглянути їхні
справи і вирішити на користь тих, хто віддав своє життя та здоров'я за здобут-
тя держави, але відповідь була однакова: "Засуджені справедливо за зраду
батьківщини і реабілітації не підлягають". Виникає запитання: за зраду якої
батьківщини? Адже ми її тільки здобували! Прокурори мінялися, а комуністич-
на суть кадебістського спрямування залишалась. 

— На Вашу думку, чий життєвий шлях з репресованих є класичною до-
лею борця за Україну? 

— Кожний повстанець, незважаючи на чин (офіцер він чи стрілець), який
пролив свою кров чи загинув за Україну, не зрадив її, є взірцем героїзму. 

— Чи змирились Ви з такими назвами вулиць, як Червоноармійська,
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Фрунзе, Чапаєва? 
— Як тільки згуртувалось наше товариство, ми почали порушувати це пи-

тання перед владою, але добитися нічого не змогли. На перепоні завжди стоя-
ли комуністи та їхні сателіти, що завжди поклонялися вбивцям, нездарам і чу-
жинцям. За назвами наших вулиць можна вивчати історію Росії. Ми швидше
возвеличимо чужинця, ніж назвемо наші вулиці іменами наших героїв. Чому
не перейменувати бульвар Героїв Сталінграда на бульвар Героїв Крут, Черво-
ноармійську — на Січових Стрільців, Фрунзе — на Назарія Данилюка — "Пе-
ребийноса" (курінний УПА, буковинець, а хто про нього знає?), Чапаєва — на
Коновальця і так далі?

— Чи бачите Ви якісь аналогії між репресіями Ваших пережитих часів
і сьогоднішніми? 

— Особливої різниці не бачу. Як тоді саджали за національні переконання,
так і тепер це роблять, бо маємо ще багато ворогів у владі, які ненавидять все
українське. Різниця полягає в тому, що не висилають у Сибір. 

— Як живуть матеріально колишні борці за Україну? 
— Живемо, хто як може, надії на краще мало. А втім, і життя уже на грані. 
— Чимало років триває дискусія про пам'ятник репресованим. Чи не

втомились Ви відстоювати це питання? 
— Не втомилась, бо свідома того, що патріотів при владі немає. Депутати в

цьому мені не допомагали. Знаю, що і сьогодні досягти цього неможливо. Че-
каю, що прийдуть свідомі люди до влади, може, тоді буде клопотання резуль-
тативним.

— Що заважає, щоб в Україні була єдина опозиція, яку б очолив лідер
нації? 

— А де лідер нації? Поки що не бачу. А щодо опозиції, то заважає не-
об'єднаність, кожний хоче бути першим, а коли займає це місце, то не знає, що
робити. 

— На Центральному кладовищі чернівчани мають свою "Биківню". Що
це таке? 

— А Ви не знаєте? Ви не були на посвяті того стражденного місця? Шкода.
В 1941 році, коли радянські війська тікали з України, то розстрілювали людей,
якими до того наповняли тюрми. На тому місці, що Ви називаєте нашою
"Биківнею", поховані 222 буковинці, яких розстріляли комуністи. Довго ми до-
бивалися встановлення на тому місці хреста, і лише в 2010 р. за підтримки
представника ОДА Бориса Баглея справдились наші клопотання. Для завер-
шення необхідно встановити гранітну плиту з написом усіх прізвищ розстріля-
них. 

— Чи не ображає Вас, що ті, хто заарештовував, відправляв у тюрми
невинних людей, сьогодні користуються багатьма пільгами держави, а
постраждалі патріоти "вибивають" у влади якусь допомогу? 

— Справедливості не було і немає, як і образи. Є біль, відчуття обурення,
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пригніченості та несправедливості, але з простягнутою рукою ми до них не
йдемо. Згідно із Законом України і рішеннями уряду нам надають кошти на
статутну діяльність товариства. Це невеликі кошти порівняно з тими, що отри-
мують комуністи та колишні кадебісти. Нас визнають тоді, коли нас не стане. 

— Як Ви оцінюєте дії влади щодо подій у Львові на День незалежності,
в річницю Помаранчевої революції, ліквідацію Дня свободи? 

— Думаю, що події у Львові — це чистої води провокації, які організовує
та покриває влада, бо Галичина їм стоїть кісткою у горлі. То хочуть, щоб Гали-
чина відокремилася, то хочуть, щоб Галичини зовсім не було, бо Західна Ук-
раїна є носієм націоналістичного духу. А щодо ліквідації Дня свободи, то вва-
жаю ці дії ворожими і недолугими. Мудра людина спочатку подумає, який ре-
зонанс це викличе у людей і чим це може закінчитися. Не розумію, яка потре-
ба була в цьому? 

— Яка найсильніша риса Вашого характеру? 
— Повірте, не знаю, мабуть, те, що вмію почату справу довести до щасли-

вого кінця. 
— Які Ваші найбільші успіхи? 
— Особливо великих успіхів не

маю, все роблю з добром і честю.
Нещодавно піднялася на Говерлу. 

— Які у Вас відзнаки чи нагоро-
ди?

— За період моєї діяльності в то-
варистві я отримала кілька нагород і
подяк від ОДА, обласної ради, від
Всеукраїнського товариства політ-
в'язнів та репресованих, Братства

УПА, Спілки офіцерів України. Найціннішою для мене є нагорода орденом
княгині Ольги ІІІ ступеня від Президента Віктора Ющенка. 

— Яке Ваше захоплення? 
— Дуже люблю читати історичні книжки, національну літературу, а ще за-

хоплююсь вишиванням. У цьому знаходжу насолоду і душевний спокій. 
— Яка Ваша найзаповітніша мрія? 
— Бачити дітей, внуків і Україну щасливими. 
— Де і як Ви любите відпочивати? 
— Я не відпочиваю майже ніколи. Але найбільшим відпочинком вважаю

перебування на природі. Ми востаннє відпочивали з дітьми в Мигово у 2010
році. Було просто чудово.
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ГРОЗА РЕЖИМІВ

12 липня 2014 р. померла Валерія Новодворська... 

"Героям Слава!"

Померла Валерія Новодворська — вістка розлетілася блискавкою по Ук-
раїні. І відразу питання: "Від чиєї кулі?" Якось її ім'я вже чотири десятиліття
супроводжувалося свистом куль і дивною загадкою її протистояння монстру,
настільки одвертого, що було страшно за неї.

А вона не боялась. В її шляхетному роду були воєводи і лицарі. В глухому
1950 році в білоруському містечку Барановичі нікому не снилося, що новона-
родженій дівчинці Валерії випаде на долю підняти їхні бойові штандарти і
штурмувати глухі стіни Кремля. А в укріпленні тих стін брали участь її батьки
і діди. Тож не дивно, що коли вона звільнилася від комуністичного обману, то
про своє пробудження хотіла оповістити весь світ — в 1969 р. з балкону Пала-
цу з'їздів віршованим памфлетом "Спасибо, партия, тебе".

Нечувана сміливість дівчини шокувала партію. До ув'язненої приставили
найкращих партійних психіатрів, які своїми ліками спотворили дівчині об-
личчя і сподівалися, що спотворили психіку. Але вона тільки посивіла у свої
22 роки.

Звичайно, вона належала до правозахисного руху. Але її цікавив передусім
захист особи перед нелюдським режимом насильства і неправди. Захист борців
за свободу, тільки не захист усередненого конформізму, який тягнеться туди, де
тепліше і зручніше. І тому вона не "була", а назавжди залишається на барика-
дах нонконформізму, захисницею чести і гідности людини.

Ім'я Валерії Іллівни дороге і близьке багатьом народам, що стали на шлях
боротьби за волю. В її руках — прапор волі — над головами чесних і одваж-
них.

Мало публіцистів, що їх читають усі. Мало є поетів, чиє слово так притя-
гує. Негусто тих, що так влучають у ціль. У роки ув'язнень і заслань багато хто
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повторював магічні слова про долю тих, що вибрали дорогу чести і поклали
життя за волю і гідність у темні часи царів і вождів імперії:

Что вам светило прежде 
На этом небе черном? 
Наверное, надежда... 
А может, обреченность?

За тими словами вимальовувались етапи до Сибіру "споборників святої
волі", що йшли і йшли назустріч зорі, яка тільки вгадувалась попереду. Мото-
рошні слова, що тривожили дівчину і лякали її сучасників.

Її активність у роки падіння імперії зла можна було б пов'язати з гаслом
"Демократичний вибір Росії". Але то була тільки мрія. Її прямота і одвертість
шокували і посткомуністичних суддів, тільки вони ледве стримували себе за
"браком доказів" для нового ув'язнення і з остраху світового скандалу. 

Її рідкісний дар — чуття правди, схоплювання глибинної суті явищ і вміння
передати це в слові — цей дар не підсудний! Книги її говорять за себе самими
заголовками. 

Над пропастью во лжи. 
Мой Карфаген должен быть разрушен. 
По ту сторону отчаяния. 
Прощание славянки.
Поэты и цари. 
Валерію Новодворську любили і ненавиділи.
Валерія Новодворська любила — і теж була послідовна в ненависті до ста-

рої незмінної лжі. Звичайно, вона проти Росії Путіна, де та лож омолоджуєть-
ся, як голови гідри.

Конформіст наполоханий тим, що вона не просто "за правду", а стає на ба-
рикади сьогоднішньої боротьби за правду. В пошуках нелукавої церкви вона
записується в парафію Української Автокефальної Православної Церкви.

У пошуках чесної позиції вона, москвичка, одверто стає проти російської
фашистської держави з її вождем Путіном.

Але Валерія Новодворська послідовна до кінця: вона складає військову
присягу на вірність Україні! Безперечно, її ім'я буде увічнене і серед лицарів
свободи, і серед Героїв, що захищають нині Україну як форпост демократії.

Герої не вмирають.

Євген Сверстюк, Ніна Матвієнко, Олександра Матвійчук, Леонід
Плющ, Євген Захаров, Василь Овсієнко, Раїса Руденко, Орися Сокульська,

Вадим Скуратівський, Микола Горбаль, Галина Севрук, Людмила Семикі-
на, Олександер Согуняко, Олесь Шевченко, Зорян Попадюк, Кузьма

Матвіюк, Ігор Жук, Микола Плахотнюк, Йосиф Зісельс, Мирослав Мари-
нович, Ігор Калинець, Стефа Шабатура, Олекса Різників
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ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЯ-ПАТРІОТКА
ГАННА МИХАЙЛЕНКО

В Одесі у віці 86 років померла українська правозахисниця, 
неоголошений член Української Гельсинської групи 

Ганна Василівна Михайленко

Жертва психіатричних репресій бреж-
нєвсько-андроповської доби,  вона сім років
провела у психіатричній лікарні спеціального
типу. 

Під час правління президента СРСР Ми-
хайла Горбачова президент США Рональд
Рейган включив її у число двадцяти диси-
дентів, які підлягали звільненню. Про це у
соціальній мережі Maxpark написав поет Бо-
рис Херсонський. За його словами, у той
місяць, коли Ганна перебувала в одинадцятому відділенні Одеської психіат-
ричної лікарні перед звільненням, до неї приходили сотні листів і листівок з
усього світу. 

Видатний історик Юрій Зайцев видав у Львові книгу про Ганну Михайлен-
ко "Діагноз КДБ — шизофренія". 

Указом Президента України від 26 листопада 2005 року Ганна Михай-
ленко нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня; указом № 937/2006
від 8 листопада 2006 року — орденом "За мужність" І ступеня. Померла в
Одесі 29 вересня р. Б. 2015. Похована 3 жовтня в Трускавці на алеї
політв'язнів. Вічна пам'ять і слава Ганні Михайленко — великомучениці
й патріотці України, героїчній поборниці прав людини!

Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/society/1142443-v-
odesi-pomerla-pravozahisnitsya-ganna-mihaylenko-zmi.html

Друкуємо статтю Василя Овсієнка про нашу правозахисницю.
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Василь ОВСІЄНКО

ГАННА ВАСИЛІВНА МИХАЙЛЕНКО

(нар. 30.04 1929, с. Михневець Турківського повіту 
Львівського воєводства)

Учителька, перекладачка, дисидентка, неоголошений член УГГ, жертва ка-
ральної психіатрії, громадська діячка.

З багатодітної сім'ї — у батьків було семеро дітей.
Батько, Василь Григорович Смолій, в австрійській армії
дослужився до чину фельдфебеля, воював на італійсь-
кому та російському фронтах, був у російському полоні
в Середній Азії, помер 1936 р. Мати, Ганна Федорівна, з
роду Ламанців, померла 1979 р. Сім'я мала 12 га землі,
тяжко її обробляла. Родина була національно свідома.

У селі вирувало політичне і громадсько-культурне
життя, діяла "Просвіта". З приходом більшовиків поча-
лось лихоліття. В 1940 р. заарештували брата Йосипа.

Брат Павло намагався перейти кордон і, щоб не потрапити в руки НКВД,
підірвався гранатою. Сестра Катерина за участь у партизанському русі УПА
каралася в концтаборах з 1944 до 1956 р. Десять осіб з родини Смоліїв — Ла-
манців сиділи в тюрмах СССР.

В обійсті енкаведисти шукали зброю, якої назбирала Ганна. Вона втекла в
інший район і вступила 1947 р. в Нижньоустрицьку середню школу.

Школярі опиралися вступові до комсомолу. Ганну заарештували як заводія,
під конвоєм відвезли до "Бриґідок" у Дрогобич. Через три дні випустили без
документа. Знову була затримана, але втекла.

Живучи впроголодь, Ганна таки закінчила школу 1950 р., але атестата
зрілості домоглася тільки восени. Тим часом рідне село Михневець, за догово-
ром з Польщею про обмін територіями, переселили в с. Агафіївку Любашівсь-
кого району на Одещині. Ганна затрималася і в травні 1951 р. вступила до
Львівського вчительського інституту іноземних мов, який закінчила 1955 р.
Мусила перевестися на заочний відділ. Викладала німецьку мову в Агафіївці.

Усі переселенці були під пильним наглядом. Кагебісти вели бесіди з Ган-
ною, 1958 р. такі бесіди в Одеському КГБ тривали тиждень. Працювала в Ци-
булівській школі Цебриківського р-ну, потім в Ізмаїлі. 1964 р. переїхала до
Одеси, влаштувалася вихователем у гуртожитку робітничої молоді 1-го авто-
бусного парку. 1968 р. Ганна виявилася в центрі заворушення водіїв, яких ви-
селяли із сімейного гуртожитку. До страйку не дійшло, але гуртожиток водії
відстояли. Коли Ганну звільнили "за скороченням штатів", вона подала до су-
ду. Водії дружно стали на її захист, суддя Лебедєв поновив її на роботі.
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Наприкінці 1968 р. Ганна Василівна влаштувалася перекладачем технічної
літератури в інститут "Скломаш", де її 1972 р. теж намагалися звільнити "за
скороченням штатів".  Перейшла бібліотекарем до школи № 1, де працювала до
1977 р. Пропагувала українську книжку, була для школярів живим взірцем ук-
раїнської культури, водила їх до пам'ятника Т. Шевченку 9 березня і 22 травня. 

1971 р. познайомилася з Ніною Строкатою-Караванською. Допомагала їй,
писала листи Святославові Караванському, Іванові Світличному, Стефанії Ша-
батурі та іншим політв'язням, збирали посилки й передачі. Коли Н. Строкату
6.12.1971 р. було заарештовано, то разом з Галиною Могильницькою, Марією
Овдієнко, Леонідом Тимчуком, Оленою Даніелян, Ганною Голумбієвською,
Василем Барладяну, Зіною Донцовою, Василем Варґою, Тетяною Рибниковою,
Розалією Баренбойм та іншими створила правозахисну групу на захист Ніни
Строкатої, Олекси Різниківа (заар. 11.10. 1971) та Олекси Притики (заар. 9.08.
1971). Подавали заяви на їх захист, 2-9.05. 1972 р. демонстрували свою
підтримку під приміщенням суду, куди їх не допустили.

Упродовж 1974-1975 р. одеські правозахисники захищали Леоніда Тимчу-
ка, проти якого за рік було порушено дві кримінальні справи. Група буквально
охороняла його, всюди його хтось супроводжував. На суді група підтримки вже
складалася з 30 чоловік. Їй вдалося нечуване: взяти підсудного на поруки.

1973 р., стоячи на "струнко" (тоді Ганна Михайленко пересувалася на ми-
лицях, бо зламала ногу), в КГБ вислухала попередження за указом Президії
Верховної Ради від 25.12. 1972 р. про "антирадянську діяльність".

Тривалий час група захищала Василя Барладяну (заар. 02.03. 1977). З його
справи слідство виділило в окреме провадження справу Ганни Голумбієвської,
Олени Даніелян та Ганни Михайленко. Їм влаштовували провокації, обшуки.

5.10. 1976 р. 11 одеських дисидентів за прикладом московських вийшли до
пам'ятника Пушкіну на Приморському бульварі і влаштували мовчазну демон-
страцію на знак протесту проти порушень прав людини в СССР. Тут були, крім
Ганни Михайленко, вчителька 130-ї школи Ганна Вікторовна Голумбієвська,
публіцист, викладач Одеського університету Василь Володимирович Барладя-
ну, Василь Варґа, робітники Валентина Михайлівна і Леонід Михайлович Сірі,
четверо учнів Г. Голумбієвської — Тетяна Рибнікова, Зіна Донцова і два хлопці.
На них спрямували курсантів морехідної школи. Але демонстранти не далися
на провокацію, вистояли півтори години.

1977 р. проти Михайленко була порушена кримінальна справа про "розтра-
ту книг". Але діти здали книги і справу закрили. Тоді її звинуватили, що 5 років
тому вона била дітей. Прокуратура Одеської області була невдоволена тим, що
КГБ явно фабрикує справу, п'ять разів відкликала її, зволікала і зрештою при-
пинила за амністією у зв'язку з 60-річчям радянської влади. Однак 26.06. 1977 р.
Ганна Василівна з робити мусила піти. Влаштувалася на залізничний склад.
Три вантажники подали на неї в суд за "образу". Адвокат Липкіна домоглася,
що їй присудили лише рік примусових робіт за місцем праці. 
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Михайленко пише десятки листів і статей на захист репресованих. З 1976 р.
співпрацює з Українською Гельсинською групою. За порадою О. Мешко вона
оскаржила свою кримінальну справу в ЦК, зверталася до І. Драча щодо пе-
реслідувань, обшуків, нападів, провокацій. До Одеси прибула комісія для пе-
ревірки скарг трудящих. Хоч Ганну не викликали, та з посад були зняті проку-
рор Іллічівського району, другий секретар райкому партії, директор школи, де
вона працювала.

"З Оксаною Яківною я познайомилася 1978 року, — згадує Ганна Михай-
ленко. — Вона старанно до мене придивлялася, вивчала, як я пишу і яка я є.
Дуже була паніматка прискіплива, але всім казала: "Пише". Запропонувала
мені стати членом Групи. Я кажу: "Оксано Яківно, у мене ж кримінальна спра-
ва, мене відразу посадять". Вона подивилася на мене з докором: "Як ви всі
боїтесь... А я?" Тоді я заплакала і сказала: "Я погоджуюсь. Тільки я буду допо-
магати вам неофіційно, буду неоголошеним членом Групи".

Ганна дістала право готувати і редагувати документи УГГ і підписувати їх
іменами всіх на той час 16 членів Групи, які дали на це письмову згоду. Вона
часто приїздила до Києва, О. Мешко познайомила її з дисидентами. Її не
відпускали з роботи, їй завантажували роботою вихідні, її знімали з поїзда, але
вона таки ухитрялася приїздити до Києва. Хоча за О. Мешко і Г. Михайленко
стежили, добірки документів УГГ таки виходили в "Хронике текущих собы-
тий" у Москві та за кордоном. 

До рук КГБ потрапили Ганнині рукописи — вилучені під час обшуків її за-
яви і скарги, а також  викрадена по дорозі до Москви добірка матеріалів УГГ і
друга добірка — нібито знайдена у квітні 1978 р. в парку ім. Т. Шевченка, де
теж були документи УГГ, між ними — написані рукою Михайленко.

Було два напади на її помешкання. Влаштовувалися провокації, щоб сфаб-
рикувати кримінальну справу. Коли це не вдалося, то 20.02.1980 р. (у "Всеук.
Ведомостях" від 16.06.1996 — 22 лютого) у неї зробили черговий обшук, заб-
рали документи УГГ і порушили справу за ч. 1 ст. 62-ї КК УРСР "Антирадян-
ська агітація і пропаганда". Перший заступник прокурора області Гузеєнко за-
пропонував їй зізнаватися і каятися. Ганна сказала: "Покаянь не буде! За мене
ви зірочок не одержите".

Було допитано 63 особи, лише 13 дали свідчення, в т.ч. директор школи
Діна Могильницька. Ганна відмовилася давати свідчення про інших осіб, гово-
рила лише про себе, а то й узагалі відмовлялася відповідати на запитання. Не
вдалося примусити її відповідати хоча б "так" або "ні". Тоді їй дозволили писа-
ти свідчення власноручно. Зрозумівши, що вона пише не для самозвинувачен-
ня, а "для історії", і це заборонили. Михайленко двічі оголошувала голодівки.
Кримінальна справа гучно провалилася, адже передбачалося посадити бага-
тьох людей. Поспілкувавшись із Ганною Василівною про голод, репресії, про
конституційне право України на вихід з СРСР, слідчий Сергій Мережко після
її справи покинув роботу в КГБ.
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Під час слідства Ганна подала заяву, що ця справа насправді розпочалася
ще 1977 року з намагання завербувати її в аґенти КГБ, і сказала, що розповість
про це на суді. Тоді в КГБ вирішили не допустити її до суду. Відвезли на корот-
ку психіатричну експертизу в обласну лікарню № 1 ("на Слобідку"). Експерти
зрозуміли, що ніяка вона не хвора, але залишили на стаціонарну експертизу.
Оскільки одеські психіатри не захотіли взяти гріха на душу, Ганну Михайленко
через два дні повернули в КГБ і спрямували на експертизу в Харків. За три
місяці було три комісії. Лікар Радишевський сказав: "Ніхто мене не примусить
поставити діагноз, що ви хвора". Але у вересні 1980 р. консиліум з 5 осіб, у їх
числі завкафедрою психіатрії Харківського медичного інституту професор Ба-
черніков, таки поставив діагноз "шизофренія". Професор Інституту психіатрії
і неврології Погібко відмовився підписати акт. Тоді його підписав заввідділен-
ням Артамонов, який в експертизі участі не брав.

Два засідання Одеського обласного суду 13.12. 1980 р. (Г. Голумбієвська в
УВ № 8 пише: 20 і 18 лютого 1981) відбулися без участі Ганни як "неосудної".
Не допустили на суд і її сестру. Експерт Радичевський уже пропонував посла-
ти Михайленко до спецпсихлікарні. Суд, покликаючись на ст. 12 КК УРСР,
ухвалив вирок про примусове лікування.

Через три доби Ганну зустрів сам начальник Казанської спецпсихлікарні Кос-
тянтин Леонідович Свєшніков. Тут вона провела 8 жахливих років. Там ув'язнені
страждали від тісноти, нестачі води і повітря, від вошей, смороду і бруду. Їй
призначили сильні нейролептики, тизерцин, аміназин, який викликає сильні
болі. Вона непритомніла. Намагалися застосовувати електрошоки й інсулінові
шоки, та змилосердилася медсестра Фаріда, почувши, що в неї поліпи в носі та
астма — вона б померла, знепритомнівши, а медсестрі довелося б відповідати.
Ганну так закатували ліками, що вона оніміла, два роки не розмовляла, у неї опух
язик, повипадали зуби, тремтіли руки й ноги. Ліки викликали непосидючість, а
ходити не було де.  Було, що задихалася в зачиненій наглухо камері. У лазні пе-
рекривали воду, і люди мокрі мерзли. Дістала бронхіт, запалення легенів. Але й
у цих умовах вона допомагала іншим жінкам, через сестру Параску Смолій пе-
редавала на волю інформацію про політв'язнів, яких там утримували. 

СФУЖО (Світова федерація українських жіночих організацій) уже 1980 р.
виступила на захист Ганни Михайленко, Українська діаспора і міжнародні пра-
возахисні організації — "Група 24" з Кембриджа, асоціації вчителів і бібліоте-
карів багатьох країн, Інститут прав людини в Страсбурзі, організація AHRU —
“Американці за людські права в Україні” (керівник Божена Ольшанівська),
Папа Римський, Міжнародна Амністія клопоталися за неї. Американський
відділ Міжнародної Амністії обрав Ганну Михайленко символом праці цієї ор-
ганізації в цілому світі. 1987 р. президент США Рональд Рейґан, приїхавши до
Москви, пред'явив радянському керівництву список політв'язнів, у тому числі
було й ім’я Ганни Михайленко. 42 сенатори США підписалися під листом на
захист 5 жінок-політв'язнів, серед них і Михайленко.
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Після 8-річного ув'язнення, у жовтні 1987 р., комісія з Інституту імені
Сербського дозволила перевести Ганну на вільну лікарню, приписавши діагноз
"параноїдальна шизофренія зі змінами в емоційно-вольовій сфері".

З переведенням до вільної лікарні зволікали 4 місяці: то печатки нема, то
підпису. Тим часом її й далі тероризували, на прогулянку не пускали.

22.02 1988 р. Ганну літаком повезли з Казані до Одеси. Через несправність
літак сідав у Донецьку. Після 5 годин тривог Михайленко "швидкою допомо-
гою" привезли в Одеську психлікарню № 1, де їй виписали діагноз "постши-
зофренічний синдром, стан компенсації". Тобто, що одужала після шизофренії.
Лікарі заборонили їй писати, із сестрою мала побачення лише на 10 хв. Ганна
Михайленко подала скаргу головному лікареві. "Такі заяви хворі не пишуть",
— вирішив начальник експертної комісії Майєр і зняв обмеження. Її почали ви-
пускати на прогулянку.

11.05.1988 р. суд зняв з неї примусове лікування, 19.05 Ганну звільнили. Її
зустрічали з квітами люди з правозахисних організацій. Однак щоб прописати
у своїй квартирі сестру Параску, Ганна погодилася на її опікунство, яке трива-
ло рік.

У лютому 1990 р. на запрошення Бостонського відділу Міжнародної Амністії
вона їздила до США, де її вітала українська діаспора, були опубліковані її чис-
ленні інтерв'ю. Дві експертизи засвідчили, що вона ніколи не була психічно хво-
рою.

Хоча Ганні Василівні було тяжко ходити, вона очолила Одеську організацію
Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих, брала активну
участь у створенні "Просвіти", Комітету солдатських матерів, Української
Гельсинської Спілки, Української республіканської партії, обласну організацію
якої очолювала у 1990-92 рр., потім до 1998 р. — Української консервативної
республіканської партії. Влаштовувала пікети, у тому числі 19.08 1991 р. —
біля міської ради проти ГКЧП. Серед 60 одеситів вона доставляла прапор до
Верховної Ради України.

08.07.2005
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ВІДЛЕТІЛА У ЗАСВІТИ ДУША 
АЛЛИ МАРЧЕНКО

Відлетіла у вирій ще одна птаха гніздов'я
Марченків — увечері 15 жовтня 2014 року померла
Алла Михайлівна Марченко — донька професора
історії Михайла Івановича Марченка, сестра Ніни
Михайлівни, тітка Валерія Марченка. 

Народилася Алла Михайлівна 22 вересня 1939 ро-
ку в Києві. 1956 року закінчила Київську школу № 6,
1962-го — математичний факультет Київського
університету ім. Т. Шевченка. У 1968-78 рр. працюва-
ла науковим співробітником Інституту економіки АН
УРСР,  розробляла математичні методи в демографії.
Захистила кандидатську дисертацію. 

З Валерієм Марченком з юності були друзями, однодумцями, тому відразу
після його арешту (1973) стала на боротьбу за його визволення, інформувала
світ про становище політв'язнів зони № 35 на Уралі. Разом із сестрою Ніною
їздила на побачення до Валерія, писала в зону листи, допомагала сестрі у на-
писанні протестів, заяв, звернень, скарг, передавала інформацію в самвидав і за
кордон; відвідувала всі судові процеси В. Марченка. Мала тісні стосунки з
політв'язнями Оксаною Мешко, Іриною  Сеник, Степаном Сорокою, Василем
Стусом, Ігорем та Іриною Калинцями, Зиновієм Антонюком, Вірою та Васи-
лем Лісовими, Олесем Шевченком та іншими. Від 1973 р. підтримувала
постійний зв'язок із московськими дисидентами Людмилою Алексеєвою, Тетя-
ною Великановою, Мальвою Ландою. З ризиком передавала родинам
політв'язнів допомогу із Фонду О. Солженіцина. 

За сміливу поведінку, за підтримку стійкої громадянської позиції В. Мар-
ченка та його товаришів в ув'язненні була під постійним наглядом КГБ, зазна-
вала шантажу та репресій: несанкціоновані обшуки, виклики, а то й раптові
"приводи" в КГБ, звільнення з роботи. До останніх днів життя Валерія мораль-
но підтримувала його, боролася за його порятунок. У тяжкі дні жовтня 1984 ро-
ку біля тюремної  брами лікарні в Ленінграді, де помирав Валерій, стояли ма-
ти й рідна тітка, чекаючи на виконання розпорядження медичного управління
МВС про "актування Валерія Марченка за станом здоров'я". Своєю наполег-
ливістю і сміливою поведінкою, розголосом через зарубіжні радіостанції допо-
могла забрати прах в'язня в Україну і поховати його у рідній батьківській землі
в селі Гатне під Києвом, якраз на Покрову.  

Була одружена з поетом і музикантом Миколою Горбалем, який тричі був
ув'язнений за правозахисну діяльність. Син Андрій Горбаль 1978 р. народження.  

Щиро співчуваємо родині і близьким покійної. Вічна пам'ять патріотці й
подвижниці українського духа! 
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НЕ СТАЛО ЛЮДИНИ, 
ЯКА СЛУГУВАЛА ВЗІРЦЕМ
Пам’яті Євгена Олександровича Сверстюка

4 грудня 2014 року не стало людини, яка слугува-
ла Взірцем: християнина, громадянина, особис-
тості. Не стало героїчного українця, патріотизм
якого йшов від любові; літератора, що повертав
Слову його божественну суть; мирянина, який був
великою опорою Церкви.

Через його серце і розум проходили чи не найваж-
ливіші, життєдайні зв’язки українського суспільства.

Він зв'язував розірване ворогами життя поколінь на своїх культурологічно-
історичних вечорах, у своїх книгах, публікаціях, радіо- й телевиступах.

Він народився на Волині, але тему правди про Голодомор ніхто не вів так
органічно, як він, вшановуючи своїх жертовних попередників і пускаючи у світ
такі книги, які повертають пам’ять, навертають до каяття, до Бога.

Євген Сверстюк був яскравою постаттю в дивовижному суцвітті шістдесятників,
і вже тоді його філігранно огранене слово було сповнене великої суспільної місії.

Його життя ще більше стало жертовним свідченням, коли його, невинного,
запроторили за ґрати як "особливо небезпечного державного злочинця". Висо-
ка громадянська й моральна постава Євгена Сверстюка стала не лише духов-
ним джерелом для в’язнів пермських концтаборів, а й моральним вироком усій
комуністичній системі.

Він виставляв суспільству високу духовну планку життя, розуміючи, що
тільки за такої умови країна буде. Робив це єдністю свого слова і свого діла,
філософії та життя. Ще в 1989 році Євген Олександрович говорив: "У нас
зовсім нема іншої зброї, крім моральної. Якщо не будемо вищі морально — нас
і не помітять. Якщо будемо штовхатися ліктями на чужому ярмарку — проти
нашого одного знайдеться сто. Якщо будемо слугуватись лукавим і неправди-
вим словом — у них знайдеться тисяча слів. Ми можемо перемогти тільки тією
силою, якої у них нема: силою білої ворони, яка не каркає і не краде…".

Сьогодні ці слова звучать як заповіт — особливо для молоді, яка після Ре-
волюції Гідності вже доросла, щоб читати його "Блудних синів України". Там,
на Майдані, куди зійшлися донедавна заблукані, але тепер справжні сини й
дочки України, місію життя Євгена Сверстюка було сповнено.

Вся його життєдайність ішла від віри — тихої, непомітної, але дуже глибо-
кої: "До мене та віра повернулася раптом, і на душі стало так легко…". Звідси
зрозумілими стають і його натхненна участь у розбудові Української Автоке-
фальної Православної Церкви на теренах України, і його звитяжна, офірна 25-
річна робота з невеличкою групкою однодумців у газеті "Наша віра".
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Життя і творчість Євгена Сверстюка — визначне явище в українській
історії. В епоху капітуляції багатьох людей науки і культури перед неперебор-
ною, як їм здавалося, силою Зла, в час виправдання внутрішнього рабства вже
без зовнішніх кайданів — лунав і лунає над Україною його чистий голос як мо-
ральний камертон, що знаходить відгук у наших серцях.

Ось чому, виїжджаючи за кордон чи об’їжджаючи найменші містечка Ук-
раїни, Євген Сверстюк був завжди Надзвичайним і Повноважним Послом Ук-
раїни майбутнього — тієї омріяної України, якої вже так зачекалися в усьому
світі. Назвавши одну зі своїх книг "На святі надій", він розкрив сенс свого жит-
тя: через жертву наближати це свято свого народу, жити ним усупереч знего-
дам й оберігати його від людської зневіри.

Зірка Євгена Сверстюка світила яскраво і тепло. Сьогодні вона просто зай-
няла на небосхилі належне їй горнє місце й далі світитиме українцям мерехт-
ливим світлом ідеалізму й офірности.

Його життєва дорога скінчилася — наша ж іще триває. А борг вдячності
нам вдасться сплатити лише тоді, коли ми будемо не лише його співвітчизни-
ками чи друзями, а й його духовними спадкоємцями.

Нехай же увійде Друг наш і Побратим у спочинок Господній!
Даруй йому, Господи, вічну радість і Царство Небесне!

Айрікян Паруйр, Арутюнян Варден, Беліцер Наталка, Білокінь Сергій,
Бровко Віктор, Булкін Кирило, Васюник Іван,  Вельбовець Наталка,

Вівташ Юрій, Гель Марія, Голуб Олена, Горбаль Микола, Горині Ольга,
Богдан, Микола, Григоренко Андрій, Гулян Гайк, Гулян Леон, Дмитрієв

Юрій, Дроздовський Дмитро, Жук Ігор, Занадворов Михаїл, Захаров Євген,
Зінкевичі Осип і Надія, Зісельс Йосип, Івлюшин Михаїл, Калинець Ігор,

Каплун Володимир, Караванський Святослав, Кир'ян Надія, Ковальов
Сергій, Ковцун Ореста, Копійка о. Валерій, Кульчинський Микола, Куценко

Григорій, Лиша Раїса, Лук'яненко Левко, Маковійчук Гриць, Мариновичі
Мирослав і Люба, Маркосян Лаура, Маркосян Размік, Мармус Володимир,

Матвійчук Леся, Матвіюк Кузьма, Мороз Раїса, Муратов Микола,
Овсієнко Василь, Орлов Юрій, Пестов Віктор, Плахотнюк Микола 

і Богдан, Попадюки Зорян і Оксана, Попелюх (Стус) Валентина, Попов
Кирил, Приходько Григорій, Просяник Тамара, Різників Олекса,

Рогинський Арсеній, Розумний Тарас, Руденко Раїса, Русин Іван, Самуляк
Надія, Санникова Єлена, Семків Ростислав, Сеньків Володимир,

Сидоржевський Михайло, Симуха Настя, Скрипникова Лариса, Смірнов
Алєксєй, Сокульська Орися, Сугоняко Олександр, Суперфін Габріель,
Ткачук Олександр, Фіалко Євген, Фінберґ Леонід, Ханас Володимир,

Чернявська-Набока Інна, Чорновіл Богдан, Чорновіл Валентина,
Шабатура Стефа, Шаповалов Євген, Шевченко Олесь, Шухевич Юрій 

і Леся, Якубівський Михайло, і безліч імен…
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ПОМЕР МИХАЙЛО ІВАНЧЕНКО

Увечері 14 січня 2015 р. на 92-му році
життя помер український письменник,
син сотника Вільного козацтва, багато-
літній політв'язень Михайло Іванченко.

Народився Михайло Григорович Іванчен-
ко 18 листопада 1923 р. в с. Гусаковому Зве-
нигородського району на Черкащині, де на-
весні 1917 року відродилося Вільне козацтво.

Сталінські табори та багатолітні пе-
реслідування не давали можливості реалізу-
ватися творчому генію Михайла Іванченка.
Лише за перебудови він видав свою першу
книжку — "Дивосвіт прадавніх слов'ян"

(Київ: Радянський письменник, 1991). У роки незалежності побачили світ йо-
го збірки поезій "Полиновий квіт" (Київ, 1998), "Бунчук вітрів" (Київ, 2001),
"Осіннє чересло" (Київ: Ратибор, 2007), "Крицеве стремено" (Київ: Ратибор,
2009) та книга "Таємниця нашої прадавнини" (Київ: Молодь, 2000). 

Михайло Іванченко — член Всеукраїнського товариства політв'язнів і реп-
ресованих, один з організаторів НРУ та "Просвіти" на Звенигородщині й часо-
пису "Тарасове поле". Багато публікувався в часописах "Звенигора" та "Дум-
ка". Роман-хроніку "Дума про Вільних козаків" 2006 року випустило у світ ви-
давництво ім. Олени Теліги. 2008 року у видавництві "Відродження" побачили
світ "Новели неволі". У 2010 р. надрукована книжка "Остарбайтерський вир",
а в 2012 р. — "Сурма і меч". 

20 квітня 2007 р. Михайла Іванченка прийняли до Національної спілки пись-
менників України. Роман-хроніку "Дума про Вільних козаків" відзначено Літера-
турною премією ім. Василя Симоненка. Сталося це 2007 р. Підтвердженням зна-
чущості праці Михайла Іванченка стала Літературна премія ім. Юрія Горліса-
Горського Історичного клубу "Холодний Яр" (2012). У дипломі № 1 зазначено:
"Присуджено Михайлові Григоровичу Іванченку за роман-хроніку "Дума про
Вільних козаків", краєзнавчі дослідження, вагомий особистий внесок у відрод-
ження історичної пам'яті та духовності українського народу, фундаментальне
дослідження Визвольного руху українського народу в 1917-1920-х роках, утверд-
ження національних цінностей у житті українського народу".

Дякуємо, дорогий батьку-отамане, за повернення історичної правди про бо-
ротьбу наших батьків і дідів за волю і долю нашого народу, за життя, прожите
для України!

Вічна пам'ять! Слава Україні та її вірним синам!

Роман КОВАЛЬ, президент Історичного клубу "Холодний Яр"
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На світлині — Михайло Іванченко.
Село Гусакове, літо 2009 року. 

Зйомки фільму "Вільне козацтво" 
завершилися. Прощальна світлина 

Олександра Рябокриса.



ПЛЮЩ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Плющ Леонід Іванович (фр. Lеonide Pliouchtch;
26 квітня 1939 — 4 червня 2015) — український ма-
тематик, публіцист, літературознавець, правоза-
хисник, дисидент. Член Ініціативної групи захисту
прав людини, член Закордонного представництва
Української Гельсинської Групи. З 1968 року зазнав
переслідувань радянської влади. У 1973-1976 роках
перебував у закладах радянської каральної
психіатрії. 1976 року був звільнений під тиском
міжнародної громадськості, емігрував до Франції,
прийняв французьке громадянство. За кордоном зай-
мався переважно літературознавчою діяльністю.
Належав до соціалістів-антирадянщиків. Після здобуття Україною неза-
лежності не зміг повернутся на Батьківщину.

Елена САННИКОВА

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА ПЛЮЩА

Умер Леонид Плющ. "Зболена душа Леоніда Плюща відлетіла у кращі
світи", — написала на своей странице украинская актриса театра и кино Гали-
на Стефанова, извещая о его кончине.

Как перевести с украинского "зболена душа"? Я бы в отношении Леонида
Плюща перевела это слово как "сердобольная". Потому что боль сердца о спра-
ведливости как будто стрелой пронизывает всю биографию этого удивительно-
го человека.

Именно эта боль заставила 30-летнего Леонида Плюща после суда над
Гинзбургом, Галансковым и Лашковой выразить активный протест против этой
судебной расправы, а год спустя — вступить в Инициативную группу защиты
прав человека. Разве не знал он, что могут повлечь за собой такие поступки?
Не предчувствовал, какие муки придется пережить и претерпеть? Все знал. Но
боль сердца не позволяла поступать иначе.

Леонид Плющ родился в городке Нарын на юго-востоке Киргизии, в рабо-
чей семье. Рано остался сиротой: отец погиб на фронте. В детстве тяжело бо-
лел, 4 года был прикован к постели, но это не помешало ему окончить школу с
медалью и поступить на физико-математический факультет Одесского универ-
ситета. Переехав в Киев, он в 1962 году окончил физмат Киевского универси-
тета и получил работу в Институте кибернетики АН Украины в должности ин-
женера-математика. Успешно занимался наукой, разрабатывал интересную
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тему моделирования биосистем. Казалось бы, блестящая карьера была откры-
та перед талантливым молодым ученым.

Но нет, суровый приговор Гинзбургу и Галанскову так задел за живое, что
переживать молча он просто-напросто не сумел. Он написал резкое письмо в
"Комсомольскую правду" с протестом против газетной клеветы по адресу
осужденных. За что был уволен с работы, причем с такой формулировкой, что
никуда по специальности он больше устроиться уже не мог.

В январе 1972 года по Украине прокатилась жесточайшая волна арестов
творческой интеллигенции. Попал под нее и Леонид Плющ. 15 января он был
арестован и помещен в киевскую тюрьму КГБ. Надо сказать, что украинский
КГБ отличался особой суровостью. И то, за что в Москве и арестовывать бы не
стали, могло в Киеве привести не только к аресту, но и к большому сроку.

Однако, как свидетельствует в своих воспоминаниях Леонард Терновский,
даже по украинским меркам материалов для дела против Плюща было малова-
то. Это неудивительно: ведь Леонид был не антисоветчиком, а поборником "со-
циализма с человеческим лицом". Ни его письма в ЦК с предложениями о де-
мократизации советской системы в 1964 году, ни письмо в "Комсомольскую
правду", ни его статьи в самиздате на политические темы, ни даже деятель-
ность в Инициативной группе на "антисоветскую агитацию" не тянули. Одна-
ко сама личность Леонида Плюща раздражала советскую власть. Следователи
отправили его на психиатрическую экспертизу. Киевские психиатры, правда,
признали его вменяемым, а вот в Институте Сербского в Москве в те годы ди-
агнозы ставили так, как просил КГБ. Получив нужное заключение, суд приго-
ворил Леонида Плюща к принудительному лечению в спецпсихбольнице. А
спецпсихбольница — это ад без срока.

"С августа 1973 года Плющу назначают большие дозы галоперидола. И жи-
вой, общительный, доброжелательный к людям человек делается неузнавае-
мым. Во время свидания с женой Плющ говорит с трудом, с остановками, в
глазах у него тоска, он задыхается, корчится в судорогах. Предупреждает, что
письма писать не в состоянии. И просит раньше времени окончить свидание.
Его уводят. "Что вы делаете с моим мужем? Что ему даете?" — обращается
Татьяна Житникова к лечащему врачу. "Зачем вам это знать? Что надо — то и
даем", — отвечает докторша. И даже отказывается назвать свою фамилию... В
течение двух с половиной лет Плюща "лечили" (хочется сказать — травили)
попеременно галоперидолом (без полагавшихся корректоров), инсулином в
возрастающей дозировке, трифтазином — в таблетках и в инъекциях, компле-
ксно — инсулином и трифтазином, снова большими дозами трифтазина. Пос-
ле уколов инсулина (ожидая, видимо, инсулинового шока и судорог) Плюща на
4 часа привязывали к кровати... Периодически, после соответствующего курса,
врачи проводили "оздоровительные" беседы, справляясь у Плюща, не измени-
лись ли его взгляды и убеждения? А не согласится ли он отречься от них в
письменной форме?" — писал Леонард Терновский.
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В середине 1970-х годов имя Леонида Плюща стало широко известно за
пределами страны, а затем и в самой стране — из передач западных радиостан-
ций. Его освобождение в 1976 году стало результатом широкой международ-
ной кампании в его защиту. Однако выпустили его только с условием эмигри-
ровать. "КГБ так не желал контактов Плюща с друзьями, что ему даже не дали
заехать домой в Киев и освободили только на пограничной станции Чоп. И до
последнего момента продолжали давать ему трифтазин", — вспоминал Терно-
вский.

Леонид Плющ жил в Париже. Но никогда не терял связи со своей страной
и со своим Киевом. В 1977 году вышла в свет его книга "На карнавале исто-
рии". В предисловии он писал, что цель его воспоминаний — "показать путь
освобождения личности от иллюзий, мифов, от страха, от всех видов несвобо-
ды". В 1987 году вышла на украинском его книга "Убийство поэта Василя Сту-
са" о жизни, творчестве и гибели поэта в политическом лагере.

Плющ много сделал для исследования творчества украинских писателей и
поэтов, стал членом объединения украинских писателей "Слово", членом На-
учного общества им. Тараса Шевченко.

От мыслей о возможности "социализма с человеческим лицом" на основе
марксистской идеологии Леонид Плющ со временем отказался.

"Он до конца дней продолжал свою деятельность. В последнее десятилетие
вместе с женой Татьяной неоднократно возвращался в Украину. Издавал кни-
ги, читал курс лекций в Киево-Могилянской академии. В прошлом году, с на-
чалом российской агрессии против Украины, они, несмотря на возраст и здо-
ровье, снова были в Киеве. "Революция — дело молодых, а когда война, надо
быть дома". Семейные обстоятельства вернули их во Францию", — написала
Галина Стефанова.

Грустно, когда уходят такие люди...

Грани.ру: 
https://d2i3c4yj91a1b5.cloudfront.net/blogs/free/entries/241649.html
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АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ШЕВЧУК
помер у Житомирі 12 серпня 2015 року

Письменник-шістдесятник, політв'язень
1966-1971 р. 

Народився 6 лютого 1937 року в Жито-
мирі в сім'ї робітника. Старший брат пись-
менника Валерія Шевчука. 

Після середньої школи закінчив технічне
училище за фахом будівельного майстра, але
працювати за фахом не міг через хворобу —
ваду серця. Через неї був комісований з армії.

Влаштувався на роботу в Житомирську обласну друкарню і став найкращим в
області лінотипістом. З юності болісно переживав утиски української мови та
культури з боку влади. Завжди був прихильником незалежності.

З 1960 р. Анатолій Шевчук публікував у республіканській та обласній пресі
новели та оповідання. 1962 р. його творчість обговорювалася в комісії роботи
з молодими авторами Спілки письменників України. Підготував для видавни-
цтва "Радянський письменник" збірку новел. Євген Сверстюк так відгукувався
про творчість Шевчука в журналі "Зміна" № 12 за 1962 р.: "Особливо приємно
відзначити, що твори Шевчука виділяються серед творів багатьох про-
фесіоналів культурою форми, психологічною витонченістю і чистотою есте-
тичного звучання".

1964 р. А. Шевчук домовився зі львівським мистецтвознавцем Богданом Го-
ринем про друкування самвидаву. Працюючи в друкарні, Шевчук потай виго-
товляв лінотипний набір текстів, які Б. Горинь відвозив до Львова. А друкував-
ся текст у майстерні одного львівського художника-графіка. 26 серпня 1965 р.
Б. Горинь був заарештований, але набір у Львові не знайшли. Шевчук зали-
шився поза підозрою. Однак набір статті "З приводу процесу над Погру-
жальським" (щодо підпалу Публічної бібліотеки в Києві 24.05.1964) Шевчук
закопав на березі річки. На нього випадково натрапили підлітки і віднесли... в
КГБ. 23 травня 1966 р. Шевчук був заарештований. На слідстві сказав, що ма-
шинопис статті знайшов у бібліотечній книжці, а набрав текст, щоб зробити
брошуру, оскільки як книголюб колекціонує всілякі матеріали про бібліотеки.
Цієї "легенди" Шевчук дотримувався до кінця. А коли стали виявляти його
зв'язки зі Львовом — перестав відповідати на запитання.

У жовтні 1966 р. А. Шевчук засуджений за ч. 1 ст. 62 КК УРСР ("антира-
дянська агітація і пропаганда" до 5 р. ув'язнення. Карався в таборах суворого
режиму Дубравлагу (Мордовія). У таборах входив до української громади, яка
складалася з повстанців та молодих дисидентів. Передавав листи з описом
життя в таборі, про постійні приниження і знущання над в'язнями. Один такий
лист із табору № 17, а також троє оповідань і уривки з листів братові Валерію
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Шевчуку, письменникові, В. Чорновіл опублікував у збірнику "Лихо з розуму"
(1967). Неодноразово потрапляв до штрафного ізолятора (ШІЗО).

Після звільнення в 1971 р. Шевчук півроку перебував під адміністративним
наглядом як такий, що "не став на шлях виправлення". Фактично нагляд три-
вав аж до проголошення незалежности.

Видав книжки "Вертеп добра і зла" (1991); "Чорний човен неволі" (1999);
"Таємниця Федора Шведа" (2006); "Барви далеких літ" (2007); листування з
братом Валерієм "Розмова з ворожим підслухом"; мав публікації у колективних
збірниках, у пресі. 

Лауреат премії ім. Івана Огієнка 2006 року. Указом Президента України від
26.11.2005 р. нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. 

Ірина РАПП, Василь ОВСІЄНКО, 
Харківська правозахисна група 

Поріділе середовище колишніх політв'язнів глибоко сумує за побрати-
мом і висловлює співчуття братові його Валерію та всім рідним і друзям
покійного.
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