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ГОРИНЬ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Біоґрафічна довідка
Народився 17 червня 1930 року в с. Кнісело Жидачівського р-ну
Львівської обл. Його батько, Микола Михайлович (1905 – 1988), був
головою сільської «Просвіти», керував районною нелеґальною ор-
ганізацією ОУН, репресований польською та радянською владою.
Родина матері, Стефанії Данилівни (з роду Грек, 1911 – 2003), теж
була політично активною. У грудні 1944 Михайло з матір’ю був де-
портований радянською владою, та по дорозі на заслання їм удалося
втекти. Переховувалися в родичів по сусідніх селах. 1949, щоб не
вступати в колгосп, сім’я перебралася в м. Ходорів.
1949 – 1954 рр. навчався на відділенні логіки і психології Львівсь-
кого університету. 1953 р. був виключений за відмову вступити в
комсомол, але, завдячуючи ректорові академіку Євгену Лазаренку,
відновлений. Мав зв’язки з підпіллям ОУН, виготовляв і розповсюд-
жував листівки.
1954 – 1961 рр. працював учителем логіки, психології, українсь-
кої мови і літератури, директором шкіл, завідував районним метод-
кабінетом, був інспектором Стрілківського райвно. З 1961 на нау-
ковій роботі. Був одним з організаторів першої в СРСР експеримен-
тальної науково-практичної лабораторії психології і фізіології праці
при Львівському заводі автонавантажувачів. Автор низки методич-
них розробок для вчителів, статей у галузі психології праці. Готував
дисертацію, склав кандидатський мінімум.
У травні 1962 р. налагодив контакти з київськими шістдесятни-
ками Іваном Дзюбою, Іваном Драчем, Іваном Світличним, Дмитром
Павличком та іншими. Один з організаторів і член президії Львівсь-
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кого Клубу творчої молоді «Пролісок» (1963). Налагодив виготовлен-
ня та розповсюдження в Україні літератури самвидаву, політичної
літератури, яка видавалася за кордоном.
Заарештований 26 серпня 1965 року за звинуваченням у прове-
денні антирадянської агітації і пропаганди (ч. 1 ст. 62 і ст. 64 Кримі-
нального кодексу УРСР). 18 квітня 1966 року на закритому засіданні
Львівського обласного суду в одній справі з братом Богданом Гори-
нем, Михайлом Осадчим і Мирославою Зваричевською засуджений
на 6 років таборів суворого режиму.
Хвиля арештів 1965 року принесла в політичні табори Мордовії
пожвавлення: там з’явився самвидав, був налагоджений вихід інфор-
мації в Україну і за кордон. Національні групи політв’язнів консолі-
дувалися в акціях протесту. За пропаганду і розповсюдження самви-
даву серед в’язнів 18 липня 1967 року суд Зубово-Полянського р-ну
Мордовської АРСР присудив Гориневі 3 роки ув’язнення у Володи-
мирській тюрмі. Звідти він теж зумів передати в Україну інформа-
цію про становище в’язнів. Тим часом Іван Гель видав самвидавом
книжку М.Гориня «Листи з-за ґрат» (1971).
Звільнений 26 серпня 1971 року. У Львові, де мешкала сім’я,
його не прописали. Під загрозою бути звинуваченим у «дармоїдс-
тві» мусив улаштуватися машиністом на будівництві хімкомбінату
в Рівненській обл. З вересня 1972 працював кочегаром у котельнях
Львова, з 1977 – психологом на заводі «Кінескоп». Опікувався роди-
нами політв’язнів.
Брав участь у виробленні основоположних документів створе-
ної 9 листопада 1976 року Української Громадської Групи сприяння
виконанню Гельсінкських угод (Українська Гельсінкська Група), де
визначив собі місце в другому ешелоні. Після арештів засновників
УГГ бере на себе видання її Інформаційного бюлетеня, підготував
№№ 4-7.
Упродовж 1981 року в помешканні Горинів було 6 обшуків. Під
час обшуку 23 березня йому підкинули сфабрикований від імені УГГ
документ у зв’язку зі справою Івана Кандиби, а 28 листопада – текст
на 15 сторінках під малограмотною назвою «Соціальні дослідження
механізму русифікації на Україні» (треба б «соціологічні»).
3 грудня 1981 року, після 13-годинного обшуку, Горинь знову за-
арештований. У слідства не було доказів проти Гориня. На знак про-
тесту проти фабрикування «справи» він оголосив голодування і від-
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мовився брати участь у попередньому розслідуванні. Десятого дня
стався серцевий напад. 25 червня 1982 року М.Горинь засуджений
за ст. 62 ч. 2 і ст. 179 КК УРСР (антирадянська агітація і пропаганда
та відмова дати покази у справі І.Кандиби) на 10 років позбавлення
волі в таборах особливого режиму та 5 років заслання. Визнаний
особливо небезпечним рецидивістом.
12 листопада 1982 прибув етапом до табору ВС-389/36, с. Ку-
чино Чусовського р-ну Пермської обл., де, нарешті, був прийнятий
співкамерниками до УГГ. Обговорював з Юрієм Литвином пробле-
му реформування УГГ, написав психологічні нариси про співка-
мерників Олексу Тихого, Валерія Марченка, Юрія Литвина, про
Василя Стуса.
Хворів запаленням нирок, гіпертонією, аритмією. У травні 1984
року у Гориня стався інфаркт міокарда. 28 листопада 1986 року ета-
пований до Львова, де після другого інфаркту його поклали до лі-
карні. Повернули етапом на Урал. Улітку 1987 року стояв перед за-
грозою загибелі. У зв’язку з «перебудовою» помилуваний 2 липня
1987 року, 1990 реабілітований.
Уже в липні 1987 року Вячеслав Чорновіл і Михайло Горинь
відновили видання машинописного журналу «Український вісник»,
який став органом УГГ. Восени 1987 разом з В. Чорноволом дав
інтерв’ю закордонній журналістці, у зв’язку з чим влада розгорну-
ла кампанію за видворення їх із СРСР. Вони звернулися до урядів
усіх держав, щоб їх не приймала жодна країна. 11 березня 1988 ро-
ку М. Горинь, Зиновій Красівський і Вячеслав Чорновіл підписали
«Звернення Української Гельсінкської Групи до української та сві-
тової громадськости» про відновлення її діяльности. В. Чорновіл та
брати М. та Б. Горині виробили і 7 липня 1988 року на мітингу у
Львові оприлюднили «Декларацію принципів Української Гельсінк-
ської Спілки», створеної на основі УГГ. М. Горинь став членом Ви-
конкому УГГ.
11 серпня 1988 року Управління КГБ Львівської обл. винесло
Гориневі офіційне попередження у зв’язку з його «антирадянською
діяльністю». Його неодноразово затримувала міліція, зокрема, в
Чернівецькому університеті, куди приїхав з доповіддю для студен-
тів, він був заарештований на 15 діб.
У вересні 1988 року М. Горинь організував і очолив Робочу групу
захисту українських політв’язнів, яка увійшла до Міжнаціонального
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комітету захисту політв’язнів. Він учасник декількох нарад представ-
ників національно-демократичних рухів народів СРСР.
Улітку 1989 Горинь працює в Києві в оргкомітеті Народного Ру-
ху України за перебудову. На Установчому з’їзді (8 – 10 вересня)
обраний головою секретаріату НРУ, був головою Політради і спів-
головою НРУ.
У березні 1990 – квітні 1994 М. Горинь – депутат Верховної Ра-
ди України від Залізничного в.о. № 260 м. Львова. Працював у Ко-
місії з питань суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних
відносин, очолював підкомісію зв’язків з українцями, що прожива-
ють за межами України. Входив до Народної Ради.
М. Горинь ініціював і організував найбільші загальнонаціональ-
ні акції, що сприяли консолідації нації і призвели до проголошення
та утвердження незалежності України: «Ланцюг єднання» між Киє-
вом і Львовом 21 січня 1990 року, Свято козацької слави (Запоріжжя,
літо 1990), Конґрес національних меншин (Одеса, листопад 1991),
«Дитяча дипломатія» (поїздки дітей зі Східної України в Західну
і навпаки на Різдво і Великдень), Ліґа партій країн Балто-Чорно-
морського реґіону (1994), 50-річчя Української Головної Визвольної
Ради (1994).
З травня 1992 до жовтня 1995 Горинь – голова Української Рес-
публіканської партії. Один із засновників Республіканської Христи-
янської партії (травень 1997), член її Центрального Проводу. З груд-
ня 1992 року очолював Конгрес національно-демократичних сил
(КНДС). 1996 заснував Центр досліджень проблем громадянського
суспільства.
19 травня 2000 р. обраний Головою Української Всесвітньої Ко-
ординаційної Ради (УВКР). На чолі делегацій УВКР з метою дослід-
жень та співпраці з закордонним українством відвідав українські
громади європейських країн, зокрема, Польщі, Росії, країн При-
балтики, Словаччини, Сербії, Бельгії, а також громади Сибіру – в
Тюмені, Новосибірську, на Камчатці, в Южносахалінську, Влади-
востоці, про що в УВКР видана книжка «Ми – українці». Пішов у
відставку посади Голови УВКР 19 серпня 2006.
Дружина Ольга, з дому Мацелюх, 1952 р. за зв’язки з підпіллям
була засуджена на 25 р. ув’язнення, 5 р. позбавлення громадянських
прав, з конфіскацією майна, звільнена 1956 р.; донька Оксана 1964;
син Тарас 1972 р. н. Брати Горині – відомі політичні діячі: Богдан –
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політв’язень у 1965-68 рр. і народний депутат України в 1990-98 рр.;
Микола – голова Львівської обласної Ради і облдержадміністрації
(1992-96).
У листопаді 1992 р. М. Горинь нагороджений орденом «За заслу-
ги» (Польща), 1998 – українським орденом «За заслуги» ІІІ ступеня,
у червні 2000 – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, у лис-
топаді 2005 – орденом «За заслуги» ІІ ступеня, 8 листопада 2006, як
член УГГ, – орденом «За мужність» І ступеня.
16 січня 2009 року «за вагомий внесок у справу консолідації ук-
раїнського суспільства, розбудову демократичної, соціальної і право-
вої держави та з нагоди дня Соборності України» Президент України
Віктор Ющенко нагородив М. Гориня орденом Свободи.
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Я вам скажу таке…

Я ВАМ СКАЖУ ТАКЕ…

Інтерв’ю Михайла Гориня Вахтанґові Кіпіані
та Василеві Овсієнку 7 та 19 грудня 1999 року
(З виправленням М. Гориня від 20 вересня 2008 року)
Василь Овсієнко: 7 грудня 1999 року в київському помешканні
Михайла Гориня, на вулиці Прирічній, 37, Вахтанґ Кіпіані і Ва-
силь Овсієнко ведуть відео- та аудіозапис його автобіоґрафічної роз-
повіді.
Пане Михайле! Хтось мудрий сказав, що історія, на жаль, не за-
вжди те, що було, але – що записане. Якщо учасники та сучасники
значних суспільних подій не подбають, щоб ті події були правдиво
записані, то настануть нові люди, які напишуть про них так, як
розуміють, як їм треба, як їм замовлять, або й ніяк не напишуть.
Слава Богу, не без Ваших зусиль в Україні настав час, коли правду
вже можна сказати і записати, будучи впевненим, що за це «ніхто не
поведе тебе в кайданах» (Т. Шевченко).
Уже Вам скоро сімдесят, а все не маєте часу написати щось про
себе. Ото хіба що 1994 року Тамара Просяник, Голова секретаріяту
Української Республіканської партії, де Ви тоді головували, наполяг-
ла, щоб видати збірочку Ваших статей та виступів «Засвітити свічу в
пітьмі. Міфи, реальність і наші завдання. Статті, виступи, інтерв’ю».
А історик Тарас Батенко скомпонував був 1995 року книжчину про
Вас «Свіча Михайла Гориня. Штрихи до портрета» (її теж видала
УРП). Ну, ще журналісти час від часу приневолювали Вас щось роз-
повідати про себе. Але цілісної Вашої автобіоґрафічної розповіді досі
нема. (Боґуміла Бердиховська записувала розмови з М. Горинем 1995 –
——
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1999 рр. і опублікувала фраґменти в польському часописі «Вєнзі», 1998,
№ 3. Українською: У нас була велика місія // Боґуміла Бердиховська,
Оля Гнатюк. Бунт покоління. Розмови з українськими інтелектуалами. – К.: Дух і літера, 2004. – С. 185–234. – В.О.).
Такі автобіоґрафічні записи робить зараз Харківська правоза-
хисна група, де я нині працюю, та Всеукраїнський «Меморіял» імені
Василя Стуса, де працює Вахтанґ Кіпіані. Власне, ХПГ, яку очолює
Євген Захаров, теж є меморіяльною організацією.
Будучи списаними на папір та виправленими, тобто авторизо-
ваними, такі інтерв’ю стають архівними матеріялами, якими можна
буде скористатися історикам. А ще ліпше було б видати їх повніс-
тю, бо такі живі свідчення – неоціненні. В епоху, що випала Вам,
не можна було вести щоденників, писати всю правду в листах, тим
паче в статтях – усе те часто оберталося свідченням проти самого
себе та друзів. Годі шукати істини й у кримінальних справах: у КГБ
була своя правда – у заарештованого своя. На гіркому досвіді пере-
конавшись: що б ти не казав – усе буде повернуте проти тебе, дехто
взагалі не давав показів.
Тож щоб історія була справедливою принаймні до Вашого по-
коління і Вас особисто, ми й просимо в довільній формі розповісти
нам своє життя. Ми дамо цим записам раду. А ще, може, наш запис
спонукає Вас розширити й доповнити його.
Михайло Горинь: Я справді один із тих, хто брав певну участь в
українському національно-визвольному і правозахисному русі 60 –
80-х років, у боротьбі проти російської комуністичної імперії.

РОДИНА
Якщо йдеться про автобіоґрафію, то варто було б сказати кілька
слів про своїх батьків і родину.
Я виховувався в сім’ї українських патріотів. Батько не був пер-
ший у нашому роду, хто займався політикою. Його батько, Михайло
Горинь, у 1918 році, коли виникла Західно-Українська Народна Рес-
публіка, був головою сільської управи. Його переслідували поляки.
Навіть стояло питання про те, щоб запроторити його в тюрму чи в
концтабір, але цього не сталося. Батько, Микола Горинь, 1905 року
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народження, з молодих літ був учасником націоналістичного руху.
Він був членом УВО – Української Військової Організації. Як тіль-
ки 1929 року була створена ОУН – Організація Українських Націо-
налістів, то батько в свої 24 роки став її членом і районним про-
відником ОУН. З того часу почалася його політична діяльність і
митарства, з нею пов’язані.
1929 року батько одружився з моєю мамою Стефанією, з дому
Грек. Вона – дочка багатого селянина. Дід Данило напередодні Пер-
шої Світової війни виїхав у Сполучені Штати Америки, там заробив
трохи грошей, повернувся, купив землі щось із 40 морґів. Це десь
понад 20 гектарів. Як на наші терени, це великий шмат землі, тож
дід вважався солідним багачем.
Мама виховувалася в сім’ї, яка не була так політично заанґажо-
вана, як сім’я тата. Але тоді, після революції 1918 року, молодь була
настроєна проти Польщі. Мама розповідала такий випадок. Коли
гнали мимо поліцейського пастерунку худобу пасти (мама народи-
лася в повітовому містечку Нові Стріличі), то співали: «Породила
жаба ляха, москаля – кобила, українця породила мати чорнобрива».
Так виявляли свою політичну орієнтацію діти, яким було по 8 – 10
років.
Батько одружився з матір’ю, коли вона була дуже молодою дів-
чиною, на вісімнадцятому році її життя. На дев’ятнадцятому році
народився я – 17 червня 1930 року. Але батько й після одруження
активно займався політикою, і через кілька років уже вперше пот-
рапив у тюрму. Він три рази був у тюрмі. Надовго батько в тюрмі
не затримувався. Був упертий, ні в чому не зізнавався, слідчим не
вдавалося з нього вибити нічого, тож не було за що судити. А поляки
судили не так, як більшовики.
Батько й після одруження активно займався політикою, і через
кілька років уже вперше потрапив у тюрму. А згодом у 1938 і 1939
роках.
Я пам’ятаю 1 вересня 1939 року, пам’ятаю й арешт тата 1938
року. Атмосфера, в якій усе це відбувалося, зовсім не нагадувала
атмосферу арештів у радянські часи. Батька в тридцять восьмому
арештували у зв’язку з подіями в Закарпатті. Багато наших молодих
хлопців переходили польський кордон, ішли до Чехословаччини і
там вливалися в армію закарпатців для боротьби за незалежність.
Мама йшла до тюрми в Нових Стрілищах (це від нашого села Кнісе-
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ла кілометрів 2 – 3). І коли почула, що ув’язнених б’ють, то заридала
вголос, проклинаючи Польщу і її порядки. Але поліція навіть не
відігнала її з-під тюрми. Можете собі уявити, як учинили б з такою
жінкою московські кагебісти!

1 ВЕРЕСНЯ 1939 РОКУ
Вибухнула війна, а в Кніселі був лише один радіоприймач. Його
мав сільський учитель, поляк за національністю, директор початко-
вої школи пан Кордаль. І ось у пана Кордаля на городі зібралося все
чоловіче населення Кнісела. Повністю витоптали йому картоплю,
слухаючи, що повідомляють із фронту. Радіо передавало оптиміс-
тичні настрої. Тоді гуляла в різних виступах і ґазетних статтях фра-
за: «My i gudzika plaszcza nie damy!» («Ми не дамо і ґудзика від пла-
ща!»). Але через кілька днів той оптимізм зовсім пригас – польська
армія розпалася.
Я з батьком (мені було 9 років) до другої години ночі слухав
під вікном оці розмови по радіо й коментарі сільських політиків.
О другій годині ночі ми прийшли додому, батько ліг. Я завжди спав
із татом. Ще тато не докурив цигарку, як під вікнами почувся тупіт
багатьох людей. Не встиг тато зорієнтуватися, як у двері вдарили
чимось. Та так, що двері розлетілися, і в хату ввірвалася група поль-
ських жовнірів у шоломах і місцевий поліцейський, пан Зозуляк. Він
не вперше приходив до нас. Той Зозуляк так напівжартома-напіввіч-
ливо: «Пане Горинь, я знов до вас прийшов».
І от пана Гориня вночі забирають і ведуть. Куди ведуть? Ведуть
за село в тому напрямку, де цвинтар. Мама біжить туди, я за мамою.
Ми подумали, що ведуть розстрілювати – адже війна! А біля цвин-
таря, біля польського костьолу, стоїть вантажне авто. У нього ванта-
жать батька – закутого в кайдани беруть за руки й за ноги і кидають
на долівку. Війна круто поміняла ставлення поліції до своїх жертв.
Це такий причинок до характеристики часу. Але ж цікава пси-
хологія дитини! Коли батька забрали, я повертаюся додому, ходжу
по фундаменті майбутньої нової хати і плачу. Підходить до мене
татів брат і каже: «Та ти, Михасю, не плач, не плач – мене скоро
теж заберуть». І від того, що мого стрия теж заберуть, мені стало на
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душі набагато легше: значить, не тільки тата заберуть, а ще й його
заберуть.
Отож тата тоді кинули в Бриґідки (тюрма у Львові) і страшно
били. Кожного дня в’язнів, засуджених до страти, виводили по кіль-
канадцять чоловік на подвір’я тюрми і розстрілювали. До тата черга
не дійшла, бо раптом до Львова підійшли німці. Артилерійський
снаряд попав у тюрму, пройшовся по даху, закотив той дах, у деяких
камерах посипалася стеля. Польські поліцаї втекли. А ув’язнені, хто
залишився живий, брали столи і вибивали ними двері. Так визволи-
лися і повтікали.
То була ціла історія – як батько втікав. Він знову ледве не за-
гинув, нарвавшись на польську охорону. Коли вийшов з тюрми, то
біля університету побачив величезний обоз із жовнірами. Поляки
втікають – із заходу тиснуть німці, а з другого боку вже більшовики
тиснуть. Побачив бездоглядну підводу, повну підошов. Скинув їх,
сів на підводу і приїхав додому.
Десь у середині вересня тато повернувся додому тяжко скато-
ваний. Ми побачили чорне тіло. Він ледве рухається, лежить. Через
2-3 дні приходить у хату радянський районний суддя. А наша хата
була така, я би сказав, напівінтеліґентська. Тож у нас на стіні висів
килим. З лівого боку – образ Святої Ольги, з правого – образ Свя-
того Володимира, посередині тризуб на синьому плюші, вирізаний
із позолоченої бляхи. Заходить радянський суддя і каже: «Зніми то!»
А тато – я вам уже казав – не знав, що таке страх. «Ти мені кажеш
зняти? Ану марш мені з хати!» Він був чоловік невисокого зросту, але
дуже експресивний. Ще й палець отак підняв: «Марш мені з хати!»
Той вискочив, як корок – він не звик, щоб з ним так говорили. Адже
селяни-наддніпрянці вже були терором упокорені, осідлані. А тут
вигнав із хати районного суддю! Через годину-дві прибігає голова
сільської ради – а вже призначили голову сільської ради – і каже:
«Миколо, тікай. Він зараз прийде тебе арештовувати!» Батько втік.
Так почалося підпілля.
Репресії 1939-1941 років нашого села не торкнулися, лише нашої
родини з Нових Стрілищ. У травні 1941 року, за місяць до німецькорадянської війни, виселили в Казахстан батьків моєї мами, Греків.
Вони там і загинули, залишилися тільки діти.
Хочу вам сказати, що рівень національної свідомості в нас був
дуже високий. Я вже сказав про маму, яка підлітком виспівувала
— 13 —

Запалити свічу
своє політичне credo десь у 20-х роках. А в 1939 році тата забрали.
На другий день ми, учні третього класу, йдемо до школи і зриваємо
портрети президента Мосціцького, прем’єр-міністра і міністра обо-
рони Риц-Сміґлого і йдемо топити в річку!
Негативне ставлення до влади, дитяча любов до України реалі-
зували себе у мріях. Щоби ніхто не став на заваді польотові фантазії,
я вилазив на горище, лягав на сіні і мріяв, яка то буде гарна Україна.
Але та Україна була тісно пов’язана з нашою господаркою, і я думав,
що як буде Україна, то в нас будуть найкращі в селі коні. Я дуже
любив коней.

УТРАКВІСТИЧНА ШКОЛА
У школі викладання велося польською мовою. Українською мо-
вою читалася граматика і читання. Така школа називалася утраквіс-
тичною. Кожен день навчання починався офіційно з молитви і з
польського ґімну «Jeszcze Polska nie zginęła, póki my ż yjemy». А ми,
діти, учні 2-3 класу, які вже були «великими» політиками, співа-
ли собі так напівголосом: «Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi,
jeszcze polak rusinowi czyścić buty musi». «Buty» – то черевики, чобо-
ти, – усе взуття.
Таке було наше дитяче політикантство.
Учителі застосовували фізичні покарання. Дуже часто пані Кор-
дальова, дружина пана Кордаля, казала: «Daj pacę». Тобто: «Дай ру-
ку». У кутку при стіні стояла хворостина, яку повинен був вирізати
один з учнів. Пані Кордальова натягала руку і хворостиною била –
дуже боліло! Але то був великий героїзм, якщо ти від пані Кордальо-
вої за свої політичні переконання дістав п’ять різок. Ти підкладав ту
руку під сідницю, притискав, щоб не так боліло.

«ПРОСВІТА»
Надзвичайно великий вплив на мене мали українські еміґранти.
Десь, може, 1935 або 1936 року приїхала до нас група наддніпрянсь-
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ких еміґрантів, які втекли від переслідувань з Радянського Союзу,
і організували похідний театр – мусили з чогось жити. Поляки не
давали їм роботи. Оці мандрівні театрали часто бували в нас удома.
Батько був просвітянським активістом, тому завжди тих, хто приїж-
джав, у себе вдома годував. Вони в нас і спали. Були ті люди бідні.
Тато ходив селом і просив, щоб люди приходили на вистави і при-
носили з собою 1 чи 2 злотих, аби можна було тим людям так допо-
могти. Уперше до сільського клубу, який у нас називали читальнею,
приходили люди не в святковий день, а в будень – коли приїжджали
артисти. Три дні підряд ставили п’єси.
Незвичайна була п’єса «Руйнування Січі»! Ось на сцені коза-
ки воюють із солдатами російського ґенерала Текелія. Уся наша се-
лянська аудиторія кричить: «Бий москалів! Бий москалів!» А було
кілька сімей москвофілів. Ті, навпаки, кричали: «Ганьба!» Ну, сло-
вом, дійство відбувалося не тільки на сцені, але й у залі – працював
увесь зал. Кілька днів тривало це свято.
У 1939 році ці люди виїхали. Один із них, пан Карабіневич, був
режисером місцевого драматичного театру в Чорткові на Тернопіль-
щині. Там він і помер. А в 1941 році, коли Галичину захопили нім-
ці, один із тих артистів з’явився в нашому селі. Це була унікальна,
талановита особистість. Він не тільки зумів зібрати гурт сільської
молоді, а й вибрав півтора-два десятки з прекрасними голосами, сам
написав водевіль, і той водевіль вони ставили, роз’їжджаючи по се-
лах і містах. Арії цього водевілю кілька десятиліть співала молодь і
статечні ґазди.
Сільська читальня була центром просвіти й політичної освіти.
Молодь удень працювала, але ввечері приходила до читальні. Один
читав ґазету, інші слухали. Книжки, які видавало товариство «Про-
світа», не були переплетені – їх видавали зошитами. От дівчата спі-
вають і переплітають їх, із тих зошитів роблять книжки. Кілька та-
ких книжок у мене досі є вдома. Читальня була центром гуртування
молоді, виховання в національному, патріотичному дусі. Те, що в
1942 році стався спалах повстанської боротьби – це не випадково.
Його підготувала ота «Просвіта» і, звичайно, нелегальні політичні
організації, зокрема, ОУН.
Я би не хотів зупинятися на взаєминах між просвітянами і під-
пільними організаціями, але мусив би звернути увагу на те, що влас-
не просвітянські організації були пропедевтичним курсом для не-
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леґальної, жорсткішої політичної діяльності. За двадцять років мо-
лодь була вихована в патріотичному дусі. То був такий гарт, який
пізніше дав високий рівень патріотизму і жертовності. Я досі повто-
рюю: що таке патріотизм? Це жертовність. Ще і ще раз жертовність.
Я пригадав собі випадок, який стався в нашому селі. Він досі
стоїть перед моїми очима. Було два хлопці. Такі, знаєте, не найкра-
щі в селі – любили грубі, сальні жарти й таке інше. Але коли в 1944
році прийшли більшовики, то вони пішли в підпілля, в партизансь-
кий загін. Ви знаєте, що були партизанські загони, а були ще й гру-
пи самооборони, які до загонів не включалися. А ще були люди, які
казали: «А я ховався на свою руку». Ці два хлопці – один називався
Ошуст – були в партизанському загоні. Загін уночі приходив селом.
Хлопці попросилися, аби їх залишили на ніч, а вони доженуть за-
гін. І раптом у село вривається облава. Ловлять їх – а ловлять через
зраду. Вони сидять у криївці. Хтось їх зрадив. Чекісти відкривають
вхід до криївки і кричать: «Вилазьте!» Тоді вони кладуть собі під
підборіддя ґранати і підриваються.
Я завжди думаю: яка в тих хлопців мала бути велика силу духу
і яка велика, непереможна сила патріотизму! Я не хочу здаватися во-
рогові! Адже добре знали, що за сприятливих обставин можуть від-
бутися 25-ма роками ув’язнення і вийти на волю. Вибрали смерть…
Це, знаєте, сколихнуло село.
Я звернув увагу на те, що, власне, не торкалося мене особисто.
Але в 1944 році, як тільки прийшли більшовики – то був десь ли-
пень 1944 року, – я вийшов на подвір’я (а наша хата була в центрі
села) і бачу: здалека, може за кілометр, іде якийсь чоловік, автомат
йому поперек грудей. Зблизька бачу високого, стрункого, гарного
офіцера… А наше село старовинне, воно будувалося так, як за кня-
жих часів: не в одну вулицю, а кругле, для самооборони, посере-
дині була оболонь. Називалося Кнісело – якщо хто знає філологію,
то «кні-село» означало «княже село». Був млин, а на млиновому
колі староруською мовою написано «Княже село». І всі назви були
княжі: невеличка гора за селом – називалася Теренець. Хутір Гай-
дуччина...
Отож дивлюся – йде той чоловік. Чекаю, чекаю – бо ж тато в
хаті. Уже забирають людей до червоного війська, а тато до війська
не зголосився. Отже, він, по суті, вже повинен бути на нелеґальному
становищі. Мені 14 років. Знаючи, що тато в хаті, виходжу наперед
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до того військового. А він мене кличе до себе і чистою українською
мовою (що траплялося дуже рідко) говорить: «Синку, а де тут живе
Микола Горинь – ти знаєш?» Я кажу: «Знаю». Серце затьохкало, і я
йому показав у другий кінець села. Наше село можна було продиви-
тися з кінця в кінець, півтора кілометра, таке воно кругле. Я йому
показав: «Он, бачите, там дуби лежать, а на тих дубах сидить чоловік
з вусами – це Микола Горинь». Це теж був Микола Горинь, дале-
кий наш родич. Він набагато старший від тата, може, років на 10-15.
Офіцер пішов туди, а я прибіг до хати й кричу: «Тату, енкаведист за
тобою прийшов!» Тато вистрибнув через вікно і зник у полі.

ПАРТИЗАНИ
Почалося підпілля. Облави. Про це дуже тяжко розповідати...
У селі атмосфера війни: постійно стріляють, постійно бої. Пригадую
собі початок грудня 1944 року. Тата вже нема, тато в підпіллі. Мама
вагітна Миколою, наймолодшим братом, десь на дев’ятому місяці.
А мені 14 років, я готуюся везти до Львова картоплю продавати. До
Львова 65-70 кілометрів. Потрібні якісь гроші, бо треба якийсь одяг
купити. І раптом чуємо: д-р-р-р, бум-бум, стрілянина страшна, ґра-
нати вибухають. А в нас хата старенька. Я вже казав, що в дворі був
фундамент. Ми під час німецької окупації побудували хату, але там
ще нічого не було – складали полову і всякі речі, бо хата ще не була
готова. Коли в село прийшов ґарнізон, то поставили у вікнах нової
хати два кулемети, бо проти хати якраз дорога.
І от – можете собі уявити? – йде партизанський загін. Як потім
розповідали (один із тих партизанів залишився в селі, бо був пора-
нений у ногу), партизани послали в село розвідку спитати, чи є мос-
калі. Якась жінка сказала: ні, нема. Вона не знала, що вночі у центр
села заїхало кілька автомобілів. І от вісім підвід партизанів їде цен-
тральною дорогою. У нашій хаті спить, може, з 20 солдатів. Охорона
того ґарнізону не зачепила партизанів. Підпустили навпроти нашої
хати і вдарили з кулеметів по першій підводі, на якій сиділи на вів-
сяних снопах партизани, спустивши ноги. Ударили трохи нижче, і
тільки одного хлопця поранили в ногу. Хлопці відразу викотилися і
вдарили по нашій хаті. Така була стрілянина... Я, знаючи, що мама
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вагітна, схопив її, запхав під ліжко і сам заліз під ліжко. Через кіль-
ка хвилин чуємо вибухи, біжить солдат, бере відро – потрібна йому,
значить, вода.
Цей бій тривав дуже коротко – може, 5-10 хвилин. Чуємо – з
подвір’я виїжджають автомобілі (а в нас стояло два авта) – солдати
забралися геть. Минуло трохи часу. Уже під ранок виходжу – нав-
проти нашої хати стоїть підвода, один кінь убитий, а другий ні. Ні-
кого нема, їхати до Львова вже небезпечно. Думаю: де ж ті ґранати
вибухали так, як бомби? Заходжу в школу, бо знав, що там головний
ґарнізон був. Солдати повикидали лавки, застелили підлогу новою
соломою і на ній спали. У школі були два великих класи – по 60 кв.
м. Діти навчалися до обіду і після обіду – чотирикласна школа. Ко-
ли я зайшов до тих класів, то вся солома була в крові, а посередині
яма – ґраната розірвала підлогу.
Пізніше один партизан – він із Нових Стрілищ, тепер живе у
Львові, я його часто зустрічаю, – сказав, що коли з нашої хати вда-
рили кулемети, то командир того невеликого загону (їх було чоловік
сорок, мабуть, чота), вхопив дві протитанкові ґранати, метнувся до
школи і кинув по ґранаті в кожен клас. Було багато вбитих. Серед
партизанів, як не дивно, жодного вбитого – лише один поранений.
Йому так розтовкли п’яту, що він став напівінвалідом.
Цей випадок був для нас святом – ото наші їм дали! Страху не
було. Діти захоплювалися героїзмом того командира.

ВИСЕЛЕННЯ. ВТЕЧА
Уранці я встаю, відчиняю двері, а навпроти дверей кулемет
стоїть, за кулеметом лежить солдат. Заходить кілька людей, у тому
числі працівник НКВД району: «Збирайтеся, ви виселяєтеся!» Нас
тільки троє: Богдан маленький, Миколи ще нема. Богданові 8 років,
а мені п’ятнадцятий рік. Збираємося. Нас привели до сільської ради.
А там уже повний двір, 7 чи 8 сімей тоді забирали з села. Мама ка-
же Богданові: «Богданчику, йди до тітки». Його ніхто не охороняв, а
мене вже охороняли. Богдан пішов, а ми залишилися вдвох.
Під вечір зібралася валка, а потім долучилися інші села. Кіль-
кадесят підвід вишикувалися на шосейній дорозі і направляються
— 18 —

Я вам скажу таке…
до Ходорова. Охорона надзвичайно сильна. Підводи розтягнулися,
може, на кілометр. Ідуть солдати обабіч підвід один біля одного так,
ніби в строю, і тримають автомати назовні. Партизани часто напада-
ли на охорону, яка супроводжувала виселених, і визволяли їх.
Вечір. Їдемо. Нас двоє на підводі і один солдат. Нашим лю-
дям не довіряли фіру, бо коли на таку валку нападали партизани,
то селянин ударить по конях і тікає. Мама каже: «Слухай, втікай,
синочку. Заїдемо в село – ти зійди, а вже темно, і спробуй утекти.»
Я думаю: як же я маму залишу? Я маму не залишу, бо вона вагітна,
вона родити скоро буде. Коли мама це мені тихенько говорила, сол-
дат повертається і каже: «Синку, втікай! Бо якщо ти втечеш – і мама
втече, а коли ти залишишся, то тебе будуть більше пильнувати.» Я й
рота роззявив. Виявляється, той солдат із Вінниччини. Йому було
десь 30 з лишком років, сержант. Знаєте, це й досі мене дивує. Якби
знайти того чоловіка...
І так ми їхали кілометрів 12-15. Приїхали до Отиневич, остан-
нього села перед містом Ходоровом. То залізнична станція, там зби-
ралися виселені з цілого реґіону. Уже було зовсім темно. Я вдяг-
нутий у студентське пальто, схоже на шинелю. Воно ґранатового
кольору, мені по самі п’яти. Темно, то не розрізниш, солдат це чи
конвойний.
І я скочив між солдат, які йшли в строю, а коли дійшли до най-
ближчого подвір’я, я шмигнув за хвіртку й перечекав, поки вони
пройшли. Отак я втік. Через деякий час утекла мама.
Коли висланців загнали в якийсь будинок (бо не мали такої
великої тюрми) і забили вікна дошками, вона підійшла до одного
селянина, що мав сокиру. А селяни ж їхали на Сибір, то брали з
собою пилку, сокиру, щоб можна було там щось побудувати. Бо зна-
ли, що людей викидають прямо на сніг, і якщо не даси собі ради, то
загинеш на морозі. Адже зима. От мама знайшла одного селянина з
сокирою і каже: «Давайте вибивайте дошки – легенько та тихенько.
Солдати сплять». Мужчини не наважилися на це – кажуть, пост-
ріляють нас. Мама сама те зробила. Перелізла через вікно, а потім
якусь дитину їй подали. За нею того вечора, казала мама, ще чоловік
20 утекло. Коли солдати кинулися, то вже половина того вивозу роз-
біглася. Не повернули нікого. Мама пішла снігами.
Але про мою втечу… Отож я став за браму. Дивлюся – світиться
в будинку. Заходжу в хату й кажу: «Слава Ісусу Христу!» – «А ти хто
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такий, дитино?» – «Ну, – кажу, – мене тут вивозили, я втік, і просив
би вас переночувати мене.» – «Ой, синочку, ми тебе переночувати не
можемо, бо нам повідомив голова сільської ради, що нас теж виселя-
ти будуть, то ми йдемо ночувати в іншу хату, на другий кінець села.
Бачиш, он подушки пов’язані?» І справді, на столі лежать подушки.
Я кажу: «Прошу пані, то візьміть мене з собою». Вони взяли мене з
собою. Переночували.
Як тільки почало світати, я йду додому. Від того села до Кнісе-
ла, може, 12 чи 15 кілометрів. Уже сніг. Зима була сувора. Виходжу.
Тільки вийшов за село, дивлюся – 5 чи 6 кіннотників у білих кожу-
хах чвалом женуть до мене. Я зрозумів, що то ґарнізон. «Що ти тут
робиш? Куди ти йдеш? Чий ти син?» Такі запитання. Кажу: «Я хо-
див до млина». А я мав на собі три метри матерії, які мама мені на
костюм придбала. Мама сказала обгорнутися нею, щоб мав якусь
копійчину. Я обгорнувся тією матерією, а зверху натягнув пальто і
скочив ото з підводи. Солдат каже: «Що ти мені неправду кажеш?
Який млин, коли ти обгорнувся такою матерією? Ти втік звідки?» –
«Ні, дуже холодно – то я взяв та й обгорнувся.»
Загнали мене в друге село, Городище. А там у школу. У школі
набито – підготовлено до виселення селян з Городища, може, чо-
ловік 30. Кинули й мене туди. Ну, думаю, все: тепер я поїду в Сибір
без мами. І що я робитиму сам?
Настав день. Бачу – ведуть двох хлопців, руки скручені дротом.
Садять їх перед школою. Там паркан такий, як призьба, а від сонця
сніг розтанув. Їх садять на мокру землю. Один зовсім юний, йому,
може, 18 років. Коли їх посадили, один солдат виривається вперед,
біжить так, як біжать на футбольному полі, і з усього розгону чобо-
том вдаряє молодшого хлопця в обличчя – полетіли всі зуби. Жінки
заридали. Я не міг дивитися, як хлинула кров. Його – за руки тяг-
нуть до класу, кидають на підлогу. Один із мужчин підбігає до того
хлопця, обнімає його, а хлопець стогне й одвертається.
Що сталося? А сталося таке, що батько – голова сільської ради –
під моральним тиском енкаведистів видав свого сина. Вони йому
сказали, що якщо викаже, де син ховається, то його арештовувати не
будуть. Житиме – а в партизанах загине. Батько на таке погодився,
показав, де є криївка. Хлопці не хотіли здаватися, відстрілювалися,
а їм у криївку кинули сльозоточиві ґранати і витягнули їх.
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Той хлопчина стогне, батько відійшов. Знову беруть його за ру-
ки й ноги, тягнуть у другий клас – і страшні крики, його б’ють тяж-
ко, вибивають з нього якісь зізнання.
Під вечір приходить капітан. Я завжди кажу, що навіть у зло-
чинній структурі не всі сто відсотків злочинці. Серед злочинців за-
вжди знайдеться один, який не хоче бути злочинцем. Ми з паном
Овсієнком знаємо, що серед наглядачів у таборі Кучино в Пермській
області був такий Кукушкін Іван, який нині працює робітником
майстерні при Меморіяльному музеї історії політичних репресій і
тоталітаризму «Пермь-36». Він був більш-менш така людина...
А тут приходить капітан, питається жінки, яку теж зловили
на полі з дитиною: Ткнув пальцем: «Ти?» – «Я ходила на базар». –
«Добре, йди». – «Ти?» – «А я ходив до млина, мама ходила на ба-
зар». – «А то що – твоя мама?» – «Так, то моя мама». Я зорієнтував-
ся і сказав, що то моя мама. А та жіночка злякана, боїться, щоб її не
затримали: «Відчепися, дитино, відчепися від мене! Ти мені не син!»
Я кажу: «Мамо, чому ж ви мене покидаєте?» Той офіцер так глянув
на мене і каже: «Іди, синку!» І нас випускають зі школи. Вона біжить
уперед, а я біжу за нею: «Не покидайте мене!» Та жінка втекла від
мене, а я пішов у другий бік, у своє рідне село.

У ПІДПІЛЛІ
Отак я теж потрапив у підпілля. Із грудня 1944 по травень 1945
року ми переховувалися в різних селах. Мама народила Миколу,
наймолодшого брата. Хрещеними батьками йому стали партизани –
станичний і його дружина.
І раптом у тому селі, де ми переховувалися – те село називалося
Ятвяги... (Чи не переселенці з литовського племені, ще коли Данило
Галицький їх підкорив і переселив на нашу землю, на Ходорівщину).
У Ятвягах є тато і мама. Раптом село оточує велика кількість війсь-
ка. Поруч із селом великий ліс, туди приходили партизани і копали
якийсь величезний рів. Казали, що насправді там було зерносхови-
ще. Туди приїздили підводи, зсипали зерно у спеціально підготов-
лені, ізольовані від землі траншеї та добре маскували. Ці партизани
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приїхали з Волині, працювали кілька днів, приходили втомлені, за-
болочені.
Так от, оточили це село. У селі тато, мамин брат Микола Грек,
колишній студент Львівського медінституту. Він був обласним про-
відником ОУН. До речі, Бєляєв про нього пише у книжці «Під жов-
то-блакитними прапорами».
На ніч партизани пішли в ліс. Той ліс оточили, іде бій, стріля-
ють. Партизани відступають до села – ліс оточений, а вони прори-
ваються і втікають. І тут зустрічається тато з Миколою Греком: «Ку-
ди?» – питає Микола. – «Втікаємо геть, через те, що село оточене».
А перед тим увечері вуйко Микола розмовляв зі мною і сказав:
«Я бачу, як ти мучишся. Я тебе візьму в партизанський загін. Там у
нас один такий хлопець є, йому 12 років, він має автомат, має пісто-
лет. Я тебе одягну, і ти будеш партизаном». Господи – я буду парти-
заном! Я піду в партизани!
Але коли вуйко з татом вскочили в село, потім за село – а він
мав добру охорону, яка була озброєна рушницями-десятизарядками
з довгими стволами – дуже далеко стріляли. Енкаведисти на конях
припинили переслідування.
Це була моя остання зустріч із маминим братом. Десь у трав-
ні – червні 1945 року на Жовківщині Львівської області вуйко Ми-
кола Грек загинув.
Хочу сказати, що не тільки наша сім’я була політично свідо-
ма – вона мала й політично свідоме оточення. Мій дід був дуже
поважаною на селі людиною. А мамин двоюрідний брат Микола Ле-
бедь – один із лідерів націоналістичного руху. Їхні контакти були
дуже тісні. Коли мама виходила заміж, то Микола Лебедь сказав:
«Стефо, я хочу бути твоїм дружбою». Ви знаєте, що таке дружба? Це
боярин!

АМНІСТІЯ
У квітні чи в травні 1945 року совітська влада оголосила ам-
ністію – закінчилася переможна війна, і хто зголоситься з повин-
ною, того не будуть заарештовувати. Повернувся тато в наше се-
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ло – а ми вже переховувалися в нашому селі. То ціла епопея тих пе-
реховувань, тих облав...
Тато каже: «А чи не варто мені зголоситися?» Мамин брат Ми-
кола Грек перед тим казав: «Що ти будеш тут між нами крутитися?
Та я, бувши на твоєму місці, зголосився б. Я би тобі радив: іди в райвоєнкомат і легалізуйся!»
Відбулася наша сімейна нарада – батько, мама і я. Тато каже:
«Ну що – ради нема, треба...» Отож тато каже: «Ну, що мені робити?
Ти, Стефцю, що думаєш?» Мама мовчить, а потім каже: «Мабуть,
треба йти». – «А ти що, Михасю, думаєш?» А мої груди розпирає
героїка! Я сказав: вони тебе заарештують, вони тебе розстріляють і
так далі. Я був проти. Але тато пішов, зголосився. Повернулися ми
до хати. А тих, хто зголосилися, старалися завербувати в «ястреб-
ки» – ви знаєте, що таке «ястребки».
Пригадую собі таку картину. На подвір’я приїздить капітан-ков-
паківець. (Він завжди ходив полювати партизанів сам-один. На коні,
з автоматом. Відважний чоловік.). Тато сидить на подвір’ї, капітан
каже: «Йди в район». Тато: «Я не піду». А він крутиться на коні дов-
кола тата, вимахує нагайкою: «Я тебе! Я тобі!» Лається-матюкається.
Тато не витримав – проявив свій характер, випалив, як у селі часто
лаялися: «Ти, москалю, поцілуй мене в …!» Я присів – ну, думаю,
зараз розстріляє тата. А він ударив коня і погнав.
Тато сів на коней – він на одного коня, я на другого, бо то була
весна, болото. Поїхали ми в Ходорів. Тато поступив на роботу на
Ходорівський цукровий комбінат і таким чином утік із села. Його
не чіпали.
Ну, це вже 1945 рік. Я цілий рік не ходив до школи. У нас усе за-
брали, я був майже голий. Я так хотів мати чоботи, бо не міг зимою
вийти в двір через те, що не мав у що взутись.

РАДЯНСЬКА ШКОЛА
Я пішов у школу, в сьомий клас. У восьмому класі мене обира-
ють головою учкому – учнівського комітету. Директором школи –
Гордієнко. Майор, ходить у військовому одязі. Тоді навіть директор
школи не міг собі дозволити купити костюм – гроші були дуже
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дешеві, їх не вистачало на прожиття. А ми в школі – всі патріо-
ти. Вливається невеличка кількість наддніпрянських дітей – це діти
секретарів райкомів, райвиконкомів. Їх небагато.
І ось настають Різдвяні свята. Ми на канікулах. Але надходить
Водохреща – Йорданські свята (то вже 19 січня), треба йти до школи.
Ми постановили на учкомі – не йдемо. І всі класи оповістили, щоб
до школи ніхто не йшов. Старалися робити так, аби наддніпрянські
діти не знали про наш задум і не доповіли своїм батькам. Але як бу-
ти, якщо хтось із них піде?
Наша школа мала такий вузенький ґанок. Ми відчинили вікно з
першого поверху (а те вікно було дуже високе, може, 3 метри і такий
високий фундамент був), залізли через одне вікно і напхали у той
ґанок парт. Уранці йдуть до школи вчителі – школа зачинена. А ми
збоку спостерігаємо. Ідуть маленькі діти тих приїжджих. Постояли
і пішли геть.
На другий чи на третій день директор викликає мене і каже:
«Я тебе вижену, я тебе...» Хтозна що...
Ми вирішили налякати Гордієнка. І видряпали на стіні туале-
ту: «Гордієнку, смерть тебе чекає!» Як тільки вчителі це прочитали,
прийшов енкаведист. Прийшов і в старших класах каже: «Пишіть:
«Гордієнку, смерть тебе чекає!» Кожен старався писати так, щоб не
було подібне на той почерк, яким написано на туалеті. Він нічого не
з’ясував.
У 1946 році вибори. Ми агітуємо проти виборів. У школі сильний
тиск поступати в комсомол – у нас у середній школі на 1947 рік було
всього три комсомольці. Ніхто в комсомол поступати не хотів. Так я
й закінчив десятий клас у Нових Стрілищах не комсомольцем.
Ми старалися протидіяти окупантам, але якоїсь підпільної ор-
ганізації ми не створили. Деяких хлопців потім заарештували і засу-
дили на 10 років концтаборів: учня 9 класу Королишина Володими-
ра, випускника школи Коровця Зенона та інших.

УНІВЕРСИТЕТ
У нас була друкарська машинка, яку ми ховали в криївці. Коли
я в 1949 році став студентом Львівського університету, то той Коро-
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вець Зенко, який уже навчався в педшколі, каже мені: «Слухай, а чи
не міг би ти розкидати листівки «Хто такі бандерівці й за що вони
борються»?» То я кажу: «Давайте попробуємо».
Я вважаю, що в той час органи НКВД не мали кваліфікованих
людей. То були неграмотні в розумінні пошуку люди. Я набрав тих
листівок, затримався довше в головному корпусі університету, поза-
пихав ті листівки під парти і вийшов.
Через деякий час оцього Зиновія Коровця заарештовують. Під
слідством він нічого не сказав, і мене це не торкнулося.
Я вирішив переправити друкарську машинку з криївки до Льво-
ва. Але як перевезти машинку до Львова? Студенти їдуть із сіл до
Львова в понеділок, везуть зі собою харчі. Адже на стипендію вижи-
ти не можна, особливо в 1945-50 роках. Коли цей ешелон студентів
їде до Львова, то енкаведисти від вагона до вагона роблять обшук.
Кілька разів чули ми: біжать по даху – бах-бах-бах – хтось тікає, по
комусь стріляють.
Думаю: як же я її перевезу? Я вирішив пошити собі наплечник,
накласти внизу картоплі, поставити друкарську машинку сторч,
по боках обсипати її картоплею. Але машинку треба чимось об-
шити – а нічого нема. Наша сім’я переїхала зі села в місто. Після
пограбування під час виселення жили ми вельми скромно. Навіть
шматка якоїсь ряднини нема. Бачу: висить мокра мамина суконка
на подвір’ї. Я обгорнув нею машинку і зашиваю. Друга година ночі.
О п’ятій годині поїзд іде до Львова. Коли я вже закінчував зашива-
ти, відчиняються двері, зі спальні виходить тато: «Ти що робиш?»
Накрив мене на «злочині». Кажу: «Тату, тихіше». У нас із татом були
цікаві стосунки. Він нічого не сказав, тільки «Ну, бережися, сину».
Я запхав машинку в картоплю і поїхав. Довіз добре. А мама шукає
вранці суконку – хтось украв! Тато, до речі, не сказав. Через деякий
час я зізнався мамі. Суконка порвалася через ту машинку, її вже не
можна було одягнути. Отак я привіз машинку до Львова.
В університеті навчався студент Анатолій Федчук з Рівненської
області. Ми з ним вирішили створити підпільну організацію. Буде-
мо друкувати антирадянські матеріали. Це 1950 рік, партизанський
рух закінчується. Я написав першу свою антирадянську статтю. Про
сталінську лукаву обіцянку створити українську армію. Ми ту стат-
тю віддрукували, але так її й не поширили.
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У 1949 році я був свідком цікавої події. 2 жовтня у Львівському
університеті виступає Ярослав Галан. То був його останній виступ.
Ми проклинали Галана, але цей виступ мене здивував. Це був виступ
українського інтеліґента на захист української культури. Від того
Галана, який написав цикл памфлетів «Плюю на Папу!», тут не було
нічого. Галан виявився зовсім іншим.
Через кілька днів Галана вбили. Тепер ми вже знаємо, що це
зробили кагебісти. Знаємо, що Галана обмежували, що його звільни-
ли з посади кореспондента «Радянської України», потім він перестав
працювати у «Вільній Україні», що його обставили, як вовка прапор-
цями, і власне це вбивство – то був кінець.
На студентів, котрі не поступали в комсомол, були заведені осо-
бові справи, їх старалися провокувати. Десь, може, на 2-3 курсі я
отримую анонімного листа, в якому написано: ми знаємо ваші на-
строї, але вам треба поступати в комсомол, аби ви стали вчителем і
виховували дітей у такому дусі. Ну, думаю, то гебісти написали. Я в
комсомол не поступав.
1953 року помирає Йосиф Сталін. А мене виганяють з універ-
ситету. Я в квітні-травні склав частину екзаменів – але не пішов на
першотравневу демонстрацію.
Зустрічає мене викладач української мови, Іван Іванович Кова-
лик: «Ви чому не йдете захищати своєї курсової роботи?» А я закін-
чував відділ психології. У нас було так: одна курсова робота з психо-
логії, друга з логіки, третя з української мови, четверта з української
літератури та психології. Дипломну роботу я писав на тему «Психо-
логія героїв у творах Михайла Коцюбинського». Така тема була тоді
дуже модерна, ніхто про це не писав. Кажу: «То мене ж вигнали!» –
«Приходьте, приходьте і захищайте курсову роботу».
Я вже не студент. Але захищаю курсову роботу, мені ставлять
«п’ятірку», і я знов не ходжу на лекції. Сказати батькам, що мене
вигнали з університету, мені не хочеться. Не боюся я цього, але ду-
маю, що їм буде боляче дуже: студент 4 курсу університету – і рап-
том вигнали. То я записуюся до фольклорної експедиції Інституту
суспільних наук Академії наук України. Вона їде в села Бродівсько-
го котла. Ви знаєте, що таке Бродівський котел? Біля Бродів у 1944
році потрапила в оточення дивізія «Галичина» і була вщент розбита
совітськими військами.
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Я веду записи і тримаю їх у своїй валізці. Одного разу приходжу,
а керівник експедиції, науковий співробітник Інституту суспільних
наук, кандидат наук, риється у моїй валізці. Я обурився. Кажу: «Як
ви смієте це робити?» А він каже, що коли я записався до експеди-
ції, то його викликали в НКВД і сказали: «Не беріть його». Але йо-
му позитивно мене схарактеризував декан філологічного факультету
Олексій Никифорович Мороз. То він узяв мене, пообіцявши гебісту,
що буде слідкувати за мною і перевіряти, що я пишу.
У тому 1949 році стається така подія. Ректором Львівського уні-
верситету був академік Савін. Але коли було вбито Галана – а до
цього мали відношення студенти, – то приїхав до університету пер-
ший секретар ЦК КПУ Микита Хрущов, зібрав усіх ректорів інс-
титутів (було їх щось із 14) і каже: «Як ви допустили вбивство та-
кої людини?» Говорив про послаблення виховної роботи, про неза-
довільні контакти зі студентською молоддю. Запитує нашого ректора
академіка Савіна: «А ви знаєте прізвище хоч би одного студента?»
Ректор був порядний, чесний чоловік, але не зміг назвати жодного
справжнього прізвища. А вигадувати, либонь, не хотів. Тоді про іс-
торію вбивства Галана ніхто не знав.
Отож під той час, як мене вигнали з університету, ректором
призначають академіка Є. Лазаренка. Коли розпочався новий нав-
чальний рік, я пішов до академіка Лазаренка і розповідаю історію
свого звільнення та прошу поновити мене в університеті. Ректор
питає мене: «Ви бачили наказ?» Я розповів йому все по порядку.
Бачу, молодий чоловік, йому було десь за сорок років, таке відкри-
те, порядне, чесне обличчя – я довірився йому повністю, нічого не
приховував, нічого не лакував. Він каже: «А ви бачили наказ про
звільнення? Є дошка наказів». – «Ні.» – «Ідіть подивіться, чи є на-
каз, і приходьте зараз скажіть мені». Я пішов подивився – нема.
Повертаюся й кажу, що нема. Він пише записку деканові філологіч-
ного факультету: «Прийняти у Гориня екзамени за 4 курс». Я несу
записку до декана філологічного факультету. Олексій Никифорович
призначає мені екзамени і я за один день складаю всі п’ять екзаменів
на «пятірки» – на підвищену стипендію.
Я вам не розповів, за що мене виключили з університету. Це бу-
ла ціла процедура, дуже цікава. Спочатку мене намалювали в стін-
ній ґазеті: такий, знаєте, чорний – чорне обличчя, чорне волосся –
я ховаюся за Біблію. Бо я казав, що не поступаю в комсомол тому,
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що віруючий. От мене і змалювали, що я ховаюся за Біблію. На пар-
тійних зборах секретар парторганізації університету, кандидат філо-
логічних наук Неборячок гостро виступив проти мене: мовляв, ми
допустили, що ворогу радянської влади Михайлу Гориню доручили
досліджувати Леніна!
А дослідження Леніна зводилися до того, що я писав курсо-
ву роботу «Питання психології в творах Леніна «Матеріалізм і ем-
піріокритицизм» та «Філософські зошити». Знав напам’ять зі сто ци-
тат того Леніна. Робота вийшла дуже добра. Я читав її не тільки на
факультеті, а й на університетській конференції, вона була винесена
й на міську конференцію і мала потрапити в студентський науковий
збірник. Але після такої характеристики Неборячка все пропало: той
Неборячок і запропонував вигнати мене з університету.
Збирається моя студентська група і мої товариші починають
мене критикувати. То було дуже боляче. Але була й одна приємна
ситуація. Дмитро Кирик, хлопець із Вінниччини, уже член пар-
тії, виступив на мій захист. До речі, згодом Дмитро Кирик став
викладачем філософії, професором, доктором філософських наук у
Київському театральному інституті. Він був єдиний, хто виступив
на мій захист.
Отак я закінчив університет у 1954 році, коли вже почалося по-
тепління. Ще невелике, але вже ніхто не звертав увагу на те, що я
був проскрибований. Тільки коли визначали місце роботи, то були
так звані престижні місця. Найкращі студенти потрапляли в най-
кращі місця. Було місце викладача психології в педагогічному учи-
лищі в Бродах. Я на нього претендував, оскільки був відмінник, але
диплом з відзнакою не отримав.

УЧИТЕЛЮВАННЯ
Закінчив університет – на роботу. Дають місце у Стрілках, у го-
рах, біля Турки Дрогобицької області. Їду туди вчителем. Сповнений
бажанням вчити дітей і виховувати їх у патріотичному дусі.
Учителів у школі не вистачало. Навантаження шалене: 42 уроки
на тиждень! А я, знаєте, вважав учителювання місією, високим пат-
ріотичним обов’язком. Не просто відчитати уроки.
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Через півроку я пішов працювати у райвно і мав уроки в стар-
ших класах. КГБ мене не покидало. Був такий молодий кагебіст Ти-
таренко, непоганий хлопець. Він приходив у райвно і брав особові
справи вчителів. Я дивився, ким він цікавиться.
Сталася одна подія, у якій я вважаю, що допустився гріха. Жив
я в учнівському гуртожитку. Стрілки – районний центр, таке більше
село. Хто жив у горах, то знає, що коли починається зима, то в горах
дороги засипає снігом. Дітям ходити по 5-7 км тяжко. Тому взимку
діти жили в гуртожитку. І мені дали в ньому маленьку кімнатку. Бі-
ля гуртожитку на високій горі школа – може, зі сто сходинок. Тут
город, а поруч – гарний будинок, де жив лісничий. У тому будинку
мешкав начальник КГБ. А поміж будинком і гуртожитком – город.
На городі велика криниця з квадратним цямринням десь так, може,
два на два метри, але там вода погана. Закидали ту криницю заліз-
ничними шпалами, щоб хтось не впав, а якщо навіть упаде, то щоб
тримався за шпали і не потонув. Криниця не забита. Чую страшний,
тваринний крик. Думаю: Господи, що ж це робиться? Вискакую, бі-
жу до того городу. Упав у криницю якийсь чоловік: «Поможи мені!»
Чую – акцент російський. Але яке це має значення? Треба допомог-
ти. Кричу: «Почекайте, тримайтеся!» А він узяв шпали під пахи і
тримається на воді. Криниця глибока – як у горах.
Я побіг до школи, взяв драбину, подав. Він по тій драбині вила-
зить, я його тягну. Коли витягнув, побачив, що то начальник КГБ –
напився і сп’яну впав у криницю! Думаю: Господи, кого ж я витяг-
нув! Адже той чоловік стільки людей убив! Він ходив на партизанів
як на полювання навіть не з автоматом, а з двома «кольтами». Був
випадок, що його оточили 5 чи 6 партизанів. Оточили і сміються,
наставивши на нього автомати – вже нарешті вони його спіймали.
А він поклав кількох хлопців і врятувався. Це був жахливий чоловік.
І оцього злочинця я витягнув!
У школі я справді старався прищепити дітям любов до України.
Це вже був 1954-55 рік, уже діти трохи відвикли від партизанського
руху, але дуже хотіли знати про нього. Викладаючи літературу, пси-
хологію чи логіку, я використовував кожну нагоду, щоб наголосити
на моральних принципах, які не можна порушувати. Тобто вів мо-
ральне виховання. Коли в 9 класі викладав «Інтермеццо» Михайла
Коцюбинського, то цитував: «Я людям віддав своє серце, а вони ки-
нули його собакам». Кажу дітям, що ми повинні бути людяними і
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гуманними, але є один вид тварин, до яких я не маю жалю. Я жалію
кота, собаку, жалію зайця, вовка, бо то є наші молодші брати. Але
одну тварину не можу жаліти. «Михайле Миколайовичу, а що то за
тварина?» – «То донощик».
Я працював директором школи в Нагуєвичах, де Франко наро-
дився. Потім працював у школі в Підбужжі. Вів літературний гур-
ток. Михайло Рудницький подарував нам книжки спогадів.
Десь годині о десятій прибігає учень 9 класу Петрук і каже:
«Михайле Миколайовичу, мене побили хлопці!» – «А чому вони тебе
побили?» – «Я не знаю». – «Іди клич, скажи, щоб вони прийшли».
А то вже вечір, треба лягати спати. Питаю: «Як вони тебе били?» –
«Накинули мені на голову коц і копали, і руками били». Приходять
ті обидва хлопці. Кажу: «Хлопці, ви били?» – «Били». – «За що би-
ли?» Мовчать. Я кажу: «Хлопці, ще раз питаю: за що ви били Петру-
ка?» – «Він донощик».
Підбуж перестав бути районним центром. Нас приєднали до Бо-
рислава. У Підбужі залишився один кагебіст капітан Волошин. Тоді,
в 1958 році, КГБ скорочувалося і він залишився без роботи. Мене
викликали в райвно, щоб я його влаштував на роботу. Кажу: «Я не
можу його влаштувати – він не має освіти. Я не піду на це». Але на
мене так тиснули, що кажу: «Єдине, що я можу зробити – це вла-
штувати його лаборантом». Я з ним говорив: «Я вас не прийму, бо
немає посади, яка б вам забезпечила певний рівень життя. Досі ви
ж мали високу зарплату, набагато вищу, ніж учителі». – «Ви знаєте,
мені ще платять 600 рублів». Він уже не працює, але йому ще пла-
тять – значить, працює аґентом. Кажу: «Добре, якщо ви маєте 600
рублів, то я вас візьму лаборантом – це 300 рублів. Будете мати 900
рублів». Я міркував: свій кагебіст, але Бог з ним.
Так от, той Волошин контактував із цим учнем і вивідував у
нього настрої дітей та учителів. Тож ті хлопці кажуть: «Ми били, бо
він донощик – Волошину все доносив. Ми його зловили, він і про
вас говорив». Я кажу: «Хлопці, те що ви побили донощика, я вважаю
правильним – я би теж те саме зробив. Але ви повинні мати муж-
ність прийняти кару за самосуд. Так от, за побиття я поставлю пи-
тання на педраді, щоб знизити вам оцінку за поведінку». Я те сказав і
подумав: що ж я сказав? Як мені вийти з цієї ситуації? Вони пішли.
Педрада. На педраді ставлю питання про поведінку тих двох
хлопців. (Один із них є зараз головним хірургом у Старому Самборі,
— 30 —

Я вам скажу таке…
а другий – доцентом у Львівському медінституті. Це були дуже здіб-
ні діти). Отже, на педраді я пропоную поставити їм поведінку «чоти-
ри». Але вчителі відчули, що я цього не хочу. Учителі теж мої настрої
знали. Кажу: подумайте, як ви проголосуєте, так і буде. Учителі це
відчули і проголосували проти того, щоби знижувати хлопцям по-
ведінку на «чотири». Я сказав: «Щиро дякую». А під дверима чую:
«Ура!» Це під дверима стояли учні – усі десятикласники – і слухали,
що ми говорили.
То були добрі, товариські стосунки старшого товариша з молод-
шими. Я згадую школу з великою любов’ю. Мені здається, що я не
в ту дорогу пішов. Якби я далі був учителем, то зробив би набагато
більше для свого народу і для власного самозадоволення. Одне сло-
во, я завжди пам’ятаю 1 вересня, перший дзвінок, досі не пропускаю
цього дня.
В. Кіпіані: Але як так сталося, що діти, виховані на традиціях
визвольної боротьби, через якихось 10-15 років ставали радянськи-
ми людьми або мали якусь подвійну свідомість, подвійну мораль?
М. Горинь: Поставлене вами питання має під собою підґрунтя.
Скажу вам, що людину формує не тільки сім’я – людину формує
й оточення. Не треба казати, як Москва знущалася над галицьким
населенням. Але ось приклад: 1945 рік. Ми захоплені героїкою пар-
тизанської боротьби. А секретар Дрогобицького обкому Олексенко
каже: «Чи ви думаєте, що ми з цими бандерівцями не могли б упо-
ратися за один місяць? Та ми фашизм поклали на лопатки! Але ми
вдаримо – і зупинимося, вдаримо – і зупинимося». Оця фраза щось
у мені схитнула: адже кагебісти могли б знищити всіх наших, але
щось їм не дозволяє це зробити. Я подумав: може, людяність? Це я
почув у 15 років. Ось вам відповідь на ваше запитання: конформізм!
Конформізм починається з обставин: появляється мудрий чоловік,
який кидає отаку фразу. Вона застряє в свідомості, робить у ній не-
величку тріщину. Я пізніше зрозумів, що це була тактика, хитрість
секретаря обкому партії. Але тоді я подумав собі: справді – така по-
туга, а так довго воловодиться з нашим партизанським рухом...
Я був учителем і директором декількох шкіл, а в 1957 році, коли
розгорнулася кампанія залучення до управління на рівні районів і
областей місцевих кадрів, мене запросив керівник облвно Вербівсь-
кий і запропонував іти директором у село Броницю Дрогобицького
району. Я був «білою вороною» серед директорів, бо не був партій-
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ним. Але працював у цьому селі директором два роки – з 1957 по
1959 рік.
Коли директор школи в селі Нагуєвичі пішов працювати голо-
вою колгоспу, то шукали директора, який би міг поєднати в собі ад-
міністративну і педагогічну роботу з увагою до того села та до твор-
чості Івана Франка. Тоді й село перейменували на Івана Франка.
У село приїжджали іноземні делеґації, там був невеличкий музей.
Потрібний був чоловік, який би міг ті делеґації приймати, вести з
ними розмову. Я дав згоду на це. Я увійшов у педагогічний колектив,
відразу почав будівництво школи-інтернату. За один рік ми побуду-
вали школу-інтернат. Щоправда, в школу не ввійшли, але корпус
був побудований. Я старався допомогти музеєві. Щоб поповнити той
музей, було закуплено 100 томів «Наукових записок Товариства імені
Тараса Шевченка», етноґрафічні збірники.
Я організував педагогічну роботу так, що всі уроки, які мали
якусь причетність до Івана Франка, відбувалися в музеї. Тому до нас
часто приїжджали вчителі дивитися, як проводити уроки в музеї, не
порушуючи певних педагогічних принципів. Той один рік мене так
надихнув, що я вирішив нікуди не їхати, а працювати над Франком.
Є величезна література, працюватиму директором, писатиму статті і
нарешті мій дух заспокоїться.
Але в сусідньому селі Підбуж (а воно було раніше районним
центром) помер директор школи, і мене перекидають туди директо-
ром. Школа там набагато більша. Знову доводиться організовувати
педагогічний колектив. Мрії про наукову діяльність пригасають.

НАПЕРЕДОДНІ
Але мені поталанило: у Бориславі (а Борислав був не тільки рай-
центром – там були міськком і райком партії) секретарем міськкому
партії став інженер-нафтовик, людина, яка мала якісь наукові амбіції,
яка теж хотіла зайнятися наукою, але партія примусила його стати
секретарем. Я дізнався про це, пішов до того секретаря і кажу: «Слу-
хайте, вам покалічили наукову кар’єру – то чому ви мене не відпускає-
те?» – «Нема вам заміни». – «Я підготую людину, яка мене замінить».
Він дав згоду, я відбув півроку в Підбужі і поїхав у Львів, думаючи,
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що буду займатися тільки наукою. А тоді організовувалася перша в
Радянському Союзі лабораторія промислової психології, яка назива-
лася «Науково-практична лабораторія психології і фізіології праці».
Її керівником був Ярослав Цурковський – людина, яка мала у тій
справі певний досвід. Він ще в 20-х – на початку 30-х років займався
психотехнікою, що згодом була розкритикована радянською владою.
Я приїхав до Львова в березні 1961 року, почав працювати в лабо-
раторії і запізнався з настроями у Львові. А ті настрої були пов’язані
з політичною відлигою. 1961 – 1963 роки, я би сказав, були піком
псевдодемократизації у хрущовському варіянті. Зустрічі з інтеліґен-
цією Львова переконали мене, що знову треба відкласти свої наукові
аспірації і взятися за набагато важливіші, ніж наука, справи – про-
бувати відродити українське в Україні, відродити українство і ду-
мати, як українському народові вискочити з тих лещат, у яких він
опинився.

ПОЧАТОК ШІСТДЕСЯТНИЦТВА
Десь, мабуть, у квітні 1962 року до Львова приїздить група мо-
лодих київських письменників – Іван Драч, Микола Вінграновсь-
кий, Іван Дзюба і, як ми завжди говорили, «примкнувший к ним»
Дмитро Павличко, оскільки він був галичанином і виїхав до Києва
спочатку як аспірант, але відразу поринув у мистецьке життя. Цей
приїзд справив на нас надзвичайне враження. Ми побачили молодих
людей (а Драчеві тоді було всього 26 років), які сповнені величезної
жаги відродити українство в Україні. Їхні вірші наелектризовували
аудиторію. Я сидів за спиною письменника Антона Шмигельського.
Він свого часу був у «Сільробі» і всіляко підтримував радянську вла-
ду, не звертаючи уваги на те, що вона робила. Шмигельський сидів
у першому ряді, і коли ті хлопці виступали в університеті, Шмигель-
ський каже: «Та що вони говорять? То мухи-одноденки. Скоро вони
видохнуться».
Тоді я піднімаю руку і прошу дати мені слово. А вечір вів Рос-
тислав Братунь, уже відомий письменник, поет: «Тут Горинь буде
виступати. А є ще другий Горинь – можливо, і другий Горинь висту-
пить?» Кажу: «Я хотів сказати, що ми є свідками народження нових
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настроїв в українській літературі. Є тут люди, які говорять, що ці
молоді українські поети – мухи-одноденки. Але хочу вам сказати,
що в літературу приходить нова сила, і це не мухи-одноденки – це
назавжди!» Була буря оплесків.
Того вечора я вперше зустрівся з Іваном Дзюбою. А він перед
тим, у 1959 році, опублікував у журналі «Вітчизна» мою першу стат-
тю. Ми не були особисто знайомі – тільки листувалися. Я поговорив
із Дзюбою, і тут ми зійшлися.
З того часу почалося те, що називається шістдесятництвом.
З’являються цікаві статті. Перша така стаття, яка була спрямована
проти політики Комуністичної партії – написав її хтось із Кубані –
«Думки і роздуми збентеженого читача». Читач був збентежений ру-
сифікацією.
Емоційні настрої в тих статтях наростали в напрямку від яки-
хось загальногуманістичних принципів до різкої критики імперської
політики Комуністичної партії. Якщо в 1962 році це були «Думки і
роздуми збентеженого читача», то в 1964 році була стаття у зв’язку з
підпалом бібліотеки Академії Наук «З приводу процесу над Погру-
жальським», яку, либонь, написав Євген Сверстюк. А потім була ще
гостріша стаття – «Українська освіта в шовіністичному зашморзі».
До неї мала причетність Євгенія Кузнєцова. Вона дала матеріали
Міністерства освіти про русифікацію української освіти. Її в 1965 ро-
ці засудили до п’яти років ув’язнення. Вона відбула їх і через рік-два
померла. Це була дуже дивна смерть, але про це ніхто не пише. Її ду-
же високо оцінили: 5 років – то було одне з найтяжчих покарань.
Тоді тільки двоє на Україні мали 6 років – я і Михайло Масютко,
по 5 років мали Панас Заливаха і Кузнєцова. Інші 3 – 4, Богдан мав
3, Михайло Осадчий – 2, а Зваричевська – лише 1 рік. Начальник
КГБ УРСР ґенерал-полковник Нікітченко був лібералом. Уже через
кілька років нікого не засуджували на 3 роки – то тільки нам так
повезло.
Я в цій справі взяв активну участь. Хоч відбувалися різні нау-
кові конференції, був Міжнародний з’їзд психологів у Ленінґраді, де
я виступив з доповіддю, публікував статті з психології в Москві, в
Києві, але головне – то був, без сумніву, рух опору. Ми організували
друк статей. Були в нас друкарські машинки. За нами гебисти пос-
тійно слідкували. Ми відчували і дуже добре знали, що нас можуть
посадити.
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ТРИ ІВАНИ – СВІТЛИЧНИЙ, ДЗЮБА, ДРАЧ. РІК 1962
Хочу звернути увагу ще на одну особу. Це Іван Світличний.
Знаєте, мене дуже цікавило, як приходили до руху опору люди, які
народилися на Наддніпрянщині. Коли я познайомився з Дзюбою –
ми відразу перейшли на «ти». Я кажу: «Іване, ти мені скажи, як ти –
хлопець, який закінчив російський відділ Сталінського педінститу-
ту, поступив в аспірантуру, почав писати дисертацію про Маяковсь-
кого – як ти то все покинув?» Я запитав, як він подолав стереотипи
шкільного і вузівського комуністичного виховання і перейшов до
гострої антикомуністичної літературної критики? А він каже: «Дуже
на мене вплинули листи Бориса Грінченка». Мене постійно цікави-
ли витоки нонконформізму. Виявляється, у кожного були свої.
І ось у 1962 приїздить Іван Світличний. Зі Світличним та Дзю-
бою я мав багато зустрічей – і сам, і разом з братом Богданом. Дзю-
ба одружився на галичанці. Це була цікава тенденція: на галичан-
ках одружилися ще й Драч та Вінграновський. Ми вважали, що це
своєрідний прояв подолання певної недовіри і підозрілості між на-
селенням Наддніпрянської і Західної України, яке розпалювала ім-
перська пропаганда.
Це форма конкретизації контактів Сходу і Заходу. Я, виступаю-
чи на якомусь вечорі, сказав, що це не нова тенденція, бо її розпочав
ще Іван Франко, одружившись на киянці Ользі Хоружинській.
Отож влітку 1962 року я познайомився зі Світличним і мав дуже
серйозну розмову – що нам робити. Гадаю, такої серйозної розмови я
не мав ні з ким із наддніпрянців. Була розмова і з Дзюбою. Він ска-
зав: «А ти знаєш що – треба б написати теоретичне обґрунтування
того стану речей, який є, і що треба робити далі». Дзюба ще в 1962
році задумував те, що з’явилося в 1965 – «Інтернаціоналізм чи руси-
фікація?» Я розмовляв зі Світличним.
Весняне повітря п’янило нас. Ми з перших днів, не знаючи один
одного, починаємо відверто говорити зовсім антидержавні, зовсім
антикомуністичні речі. Десь зник страх, десь зникла перестраховка.
Не зможу відновити тих розмов, але ми відразу говорили на «ти» і
відразу висловлювали дуже гострі думки.
Отже, коли ми зустрілися зі Світличним (не пам’ятаю, чи був
при цьому Богдан), – я поставив питання, що далі робити. А він:
«А ти як думаєш?» – Відповідаю: «Є досвід УПА, є досвід ОУН –
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підпілля». А Світличний каже: «Знаєш, підпілля, по-перше, охопить
дуже мале коло людей і не буде мати виходу на широкі маси ук-
раїнського народу». Тому він запропонував іти з відкритим забра-
лом: ми повинні проголошувати свої ідеї відверто. Можливо, ті ідеї
не будуть виголошені на всі сто відсотків – десь будуть елемен-
ти конформізму, але краще так, через те що за той час ми охопи-
мо велику кількість людей. Світличний порекомендував створити
якісь структури, через які можна було би пропагувати наші ідеї.
Він згадав: «Он, дивися, Лесь Танюк створив Клуб творчої молоді.
Уже є клуби в Києві, у Харкові, у Дніпропетровську, створюється у
Львові. Через клуби ми зможемо пропагувати наші ідеї». Я кажу: «Це
мені нагадує сімдесяті роки минулого століття, народників. Я піду
в бібліотеку, пошукаю матеріали про народників. Бо різниця між
царською охранкою і комуністичним КГБ невелика – та ж практика
і досвід один і той же».
Я пішов у бібліотеку. Мені вдалося знайти кілька збірників
праць, слідчих і судових справ людей, які брали участь у народниць-
кому русі сімдесятих років. Був час, коли народники теж ішли в народ.
Проте були різні форми роботи. Але їхні організації існували недовго.
Згодом вони почали вести пропаганду підпільно, бо виявилося, що за
тоталітарного режиму вести леґальну антидержавну роботу неможли-
во. Адже час їхньої діяльності був короткий – 2-3 роки – і арешт.
Переглянувши судові справи, я поїхав до Києва і розповів це
Світличному. Арифметика проста. Якщо в діях кагебистів спрацює
досвід царського жандармського управління, то нас братимуть у
1964-65 роках. 1962 + 2 = 1964, 1962 + 3 = 1965». А Іван на це від-
повів: «То крутімо колеса!»
Отже, ми були свідомі того, що довго не протягнемо. І справді,
моє передбачення було унікально точним: через два роки, в 1964,
приїжджає з Києва Іван Драч і каже: «Михайле! Я розмовляв з пол-
ковником КГБ і він сказав, що вас будуть брати».

САМВИДАВ
Ну, ми поховали все, приготувалися: будуть обшуки, будуть бра-
ти. Дружина моя, Ольга Мацелюх, ще студенткою була ув’язнена на
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25 років (відсиділа 4), то для неї це не було дивним. У нашій сім’ї не
було конфліктів через те, що я зайнявся політикою, що можу зали-
шити її саму з дитиною. У нас не було тих проблем.
Я почекав-почекав місяців зо два, зо три – не беруть! Давай-
те знову робити те саме. Але в жовтні 1964 року прийшов до влади
Брежнєв. Похолоднішало, відлига минала. Кількох людей з нашого
оточення викликали в КГБ і попередили, що посадять: «Перестань-
те». Мене жодного разу ніхто не викликав.
Через 10 місяців нас заарештували. Засудили і відправили в кон-
цтабори – всього 20 чоловік. А затриманих, перебували під слідством
десь біля 100. Так закінчився перший період шістдесятих років.
В. Овсієнко: Але що ви конкретного робили?
М. Горинь: Перше, що ми робили – проводили вечори, дискусії
з національного питання, створювали Клуби творчої молоді.
Друге – організовували концерти. Пам’ятаю, як прекрасно декла-
мував Шевченка Андрій Козак. Він створював пречудові композиції
з використанням Шевченкового «Кавказу» так, що всі розуміли: це
проти Російської імперії. Чудові були Шевченківські вечори. На них
збиралося багато людей у Львові, ми виїжджали з ними в райони.
Третє – друкували на машинці і в фотокопіях матеріали, статті,
вірші і поширювали серед людей. Ми поширювали не тільки стат-
ті, а й вірші Івана Драча, Миколи Вінграновського, Ліни Костенко,
Василя Симоненка, Бориса Мамайсура, російських поетів теж. Ця
видавнича діяльність була дуже об’ємною і пов’язана зі значними
витратами на папір.
Четверте – вечори зустрічей з працівниками різних вищих нав-
чальних закладів. От зібралися на квартирі чоловік 20 викладачів і
студентів торговельного інституту. Я там виступав із доповіддю про
політичну ситуацію в Україні.
Але найважливішим було друкування на машинках статей і по-
ширення їх серед людей. А ще їх перефотоґрафовування. Принцип
був такий. Ось, скажімо, ми перефотоґрафували книжечку «Вивід
прав України», видану за кордоном, і зробили товсті книжечки з фо-
токопій. Я передав до Івано-Франківська Валентинові Морозу фо-
топлівку і сказав: «Ти повинен зробити 5 копій – чотири залишаєш
собі, а одну копію віддаєш мені для того, щоб далі поширювати».
Ця робота займала багато часу. Це робило багато людей у бага-
тьох установах. Треба було все це організувати.
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Таким було шістдесятництво: клуби творчої молоді, вечори Шев-
ченка у Львові, у Києві – походи до пам’ятника Шевченкові 22 трав-
ня та праця наших талановитих публіцистів, статті яких піднімали
температуру настроїв українства по обидва береги Збруча.

ЧОРНОВІЛ
У той час у Львові був Вячеслав Чорновіл. Він то працював сек-
ретарем комсомольської організації на будівництві Київської ГЕС,
то практикував на телестудії і довший час перебував у Львові, особ-
ливо після одруження. Ми мали постійні контакти. Хочу вам сказа-
ти, що Чорновіл як організатор, Чорновіл як редактор – унікальна
особистість. Він був невичерпним продуцентом нових ідей. І не тіль-
ки в журналістиці. (Пізніше, у кінці 80-х років, окрім «Українсь-
кого вісника», спецвипусків УВ, листка прес-служби УГС, він був
ініціатором створення перших антиімперських організацій. Ну, міг
викликати гострі дискусії, суперечки, але вміти організувати роботу,
підібрати людей – я не знаходив більше таких людей, як Чорновіл.)
1964 року приїздить Чорновіл із Києва і каже: «Михайле, нам
потрібно зустрітися». Ми виїжджаємо за межі Львова, де тепер етног-
рафічний музей просто неба. Він привіз із Києва статтю «Шляхи і за-
вдання українського визвольного руху. Короткі тези для обговорення».
Я не знав тоді, хто її написав. Тепер знаємо, що це був Євген Пронюк,
може, ще з кимось. Це був проект чи проспект майбутньої проґрами,
де ставилося питання про утворення української незалежної держави.
Я був захоплений статтею. Ми прочитали її, ходимо, обговорюємо. А
ходимо отак довкола гори. Думаємо, щоб нас ніхто не зловив. Кругла
гора, поросла лісом. Як стіжок сіна. Дивимося – раптом вискакує на
самий вершечок – хоч то ліс – якась молода дівчина, оглядається так.
Ми привели за собою хвоста! Кажу: «Славку, все – нас зафіксували».

КІНЕЦЬ «ВІДЛИГИ»
Це був 1964 рік. Ми надрукували ту статтю «Шляхи і завдан-
ня…», поширили. Вона власне була початком нового етапу політичної
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діяльності шістдесятників. До того ми мали статті з критикою режи-
му, як-от «З приводу процесу над Погружальським» чи «Українська
освіта в шовіністичному зашморзі». Але то була критика, а ось ста-
вити питання, що далі робити, куди ми йдемо – то стаття «Шляхи і
завдання українського визвольного руху» давала на це відповідь.
Я розумів, що ми вже входимо в гостру конфронтацію зі вла-
дою. Цю статтю ми поширювали у вузькому колі для обговорення,
щоб потім можна було зібратися і остаточно сформувати проґраму.
Отже, перша моя розмова про це була з Чорноволом. Він цю ідею
підтримував.
Та ми не встигли зібратися. У 1965 році я кажу своїй дружині:
«Олю, я далі так не можу». Я був виснажений до краю. Кандидатські
екзамени, дисертація, праця в лабораторії, створення другої лабора-
торії… Я працював на заводі автонавантажувачів і одночасно органі-
зовував лабораторію на залізниці. Я їздив у кабіні електровоза, щоб
зібрати спостережувальний матеріал. Ви ж розумієте, як робиться на-
ука? Є експериментальні дані, але є спостереження. Ти їдеш із ма-
шиністом електровоза чи тепловоза, скажімо, зі Львова до Шепетівки
і безпосередньо спостерігаєш за ним, фотоґрафуєш його – і маєш
дуже цікавий матеріал із психології праці машиніста. Я це все робив.
Мій робочий мій день був такий: до четвертої години я працюю на
заводі автонавантажувачів, роблю дослідження робітників, з четвер-
тої до сьомої я працюю на залізниці і роблю там дослідження. Крім
того, ми самі в майстерні виготовляли наші апарати. Після сьомої йду
в бібліотеку Академії Наук і готуюся до екзаменів, щось там пишу.
Виснаження було крайнє. Я кажу: «Олю, хоч на два тижні пої-
демо кудись». Грошей, звичайно, у нас не було, бо гроші йшли на
друкарський папір, на машинки. Розумієте, кожного разу потрібно
було відкладати певну суму з зарплати на ці справи. А зарплата в нас
була невисока: я мав 140 крб., чи 100-150, а дружина 60-70. Так що на
сім’ю 200, відірвати від них 30-40 крб. було, знаєте, досить складно.

«НАРАДА У ВЕРХАХ»
Кажу: «Поїдемо відпочити». Поїхали відпочити в Феодосію, де
жив наш добрий знайомий Масютко Михайло. А погода була дуже
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погана – вітри страшні, купатися в морі було неможливо, сидіти на
березі і мерзнути – теж. А кажуть, що в Коктебелі, за 30 км від Фе-
одосії, є курорт для Спілки письменників СРСР. Там морська зато-
ка, з обох сторін високі гори, а в тій затоці тихо, ніякого вітру, там
можна купатися й відпочити. Ну, домовилися, сідаємо на автобус,
30 км – то не так далеко.
Приїжджаємо в Коктебель – хтось мені повідомляє, що там
відпочиває Дмитро Павличко. Ми не пішли на море, а почали шу-
кати Павличка. Прийшли в той Будинок відпочинку Спілки пись-
менників. То огороджена велика територія з такими маленькими
будиночками на дві кімнатки. То для сім’ї. Тих будиночків – як
грибів! Виявилося, що там є Роман Іваничук, Дмитро Павличко,
Іван Драч.
Ми поговорили. За другої зустрічі я кажу їм: «Ви знаєте що,
хлопці? Я їду оце в Коктебель, а зі мною кожного разу їде якийсь чо-
ловік – високий, кремезний, з наплечником. У мене таке враження,
чи не є то кагебістська креатура». Хтось із них каже: «То вже манія
переслідування, ти вже захворів».
Пішли ми в гори. Я розповідаю їм статтю Хрущова про смерть
Сталіна в перекладі на російську мову з французького журналу «Парі
матч» з розповіддю Хрущова. Ми її поширювали. Детальна, правди-
ва розповідь.
А коли я вдруге приїхав і кажу: «Хлопці, у мене таке враження,
що той чоловік, який їде зі мною – кагебіст». Вони мені повторили,
що то манія переслідування. Пішли в гори Кара-Даг. Така велика
гора і крутий берег стометрової висоти над морем. Стоїмо над тою
кручею, в голові паморочиться. Аж дивимося – великий кущ дикої
троянди, у діаметрі, може, метр. Підходимо ближче – під тим ку-
щем троянди мій знайомий з наплечником, а з наплечника стирчить
антена. Я кажу: «Ну що, хлопці – манія?» Павличка як підміни-
ло – він злякався. Він мав справу з кагебістами, його колись тягали.
Отож зрозумів, що це означає.
Але тут закінчується моє перебування в Криму, бо я взяв із
собою тільки 70 рублів, а ще 70 рублів залишив у хаті – потім ка-
гебісти їх украли, ми залишилися без копійки. Так ось, кажу Пав-
личкові: «Дмитре, ти їдеш машиною до Києва. У мене грошей майже
нема – тільки на квитки і один рубль, щоб можна було купити шма-
ток хліба на дорогу, більше нічого нема. Візьми нас до Києва – ти з
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дружиною та нас двоє. А з Києва я вже доберуся до Львова». Дмитро
каже: «Якщо ти вийдеш на трасу, то я тебе візьму». Через якісь там
причини мені не вдалося поїхати з Павличком до Києва.
Я кажу: «Знаєш, жінка, як їде, то завжди бере з собою валізку –
набирає того шмаття, нікому не потрібного, та й я книжок набрав із
собою, то мені буде тяжко. Я не вийду. Якщо схочеш, то приїдь – від
шосе до помешкання Масютка якихось півтора-два кілометри. При-
їжджай машиною, ми сядемо й поїдемо. Якщо не приїдеш – зна-
чить, не приїдеш». Дмитро не приїхав.

ПЕРШИЙ АРЕШТ
Уже в Феодосії встановилася добра погода, хотілося б іще побу-
ти, а грошей нема. Ми вийшли на море, розстелили коц. Оля пішла
плавати, а я став збоку. Дивлюся – йде якийсь чоловік, розстеляє
біля нашого коца свій і лягає. Оля виходить із моря, я підходжу,
лягаю. І той чоловік відразу: «Добрий день! Ви пані Оля?» («Пані
Оля» – в 1965 році!). Вона каже: «Так». – «А ви знаєте, я був на за-
сланні з вашими товаришками Ірою Стрільчик і Ґеною Павлюк».
Почали говорити, він сказав, що його звати Ярослав. Він і прізвище
назвав, але я не запам’ятав. «Де ви зупинилися?» – «Ми зупинилися
в Масютка». – «Я прийду до вас у гості».
Він прийшов, приніс коньяк. Масютко любив випити. П’ємо
коньяк, розмовляємо. Не сподобався він мені. Я кажу Олі: «Він мені
не подобається, він нав’язливий дуже». Питає: «Доки ви ще тут ду-
маєте бути?» – «Ми завтра їдемо». – «Квитки маєте?» – «Ні, квит-
ків не маємо, надіємось придбати на станції». А там у серпні поїзди
йдуть через 10 хвилин, маса людей виїжджає з Криму. «Я піду з ва-
ми, я вам допоможу», – каже Ярослав. – «А ви залишаєтесь?» – «Ні,
я свою дослідну роботу зробив і сьогодні літаком вилітаю до Льво-
ва». Тобто на другий день вилітає до Львова.
Приходимо на вокзал. Та хто тебе візьме? Все переповнене! Ки-
даємося до вагонів – нема. Приходить, може, другий-третій поїзд.
Ярослав підходить до одного вагону і, бачу, показує якусь книжечку.
Це я зауважив. А він стояв до мене спиною і не зауважив, що я бачу.
Ярослав махає нам рукою: «Я влаштував ваші справи». Але квит-
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ків у нас нема. Питаю в того провідника, яка найближча станція.
«П’ятихатки». То вже за межами Криму. «Добре, купите нам кви-
ток?» Я даю йому гроші, але квиток уже дешевший, бо до П’ятихаток
ми приїхали задарма. Провідник приносить нам квитки, я хочу чи-
мось віддячити, а він категорично відмовився. Помістив нас у купе,
в якому є чоловік років сорока з дитиною. Абсолютно нічого з нами
не розмовляє.
Тоді я був контактабельний. Виходжу в коридор і дивлюся: хо-
дить такий, ну, стовідсотковий галицький панок. Ви знаєте гали-
чан 30-х років? То костюм, під піджаком обов’язково камізелька,
обов’язково годинник-цибуля, закладений у кишеньку камізельки.
Типовий галичанин. Такий круглий животик, обличчя круглень-
ке – як попик. Я почав із ним розмовляти. Ясно, що відразу почав
критикувати радянську владу. Він мені підтакував. Оля каже: «Ну,
ти дивний чоловік – ти до стовпа міг би заговорити».
Приїжджаємо до Красного – а це 40 км від Львова. Ага, ще були
ми в Запоріжжі. Мали 1 рубль. Я був вражений багатством України,
я був закоханий в Україну! Продають помідори по 5 копійок, а помі-
дори отакі! Ми купили кілька кілограмів тих помідорів, півбуханця
хліба, маємо трилітрового бутля вина, якого дав на дорогу Масютко.
Є що їсти – помідори і хліб. Дружина починає збирати речі у валізку.
Раптом заходить у купе якийсь чоловік. Не казав нічого, а швиденько
сів. Я кажу: «А ви чого тут сіли? Ви бачите, що це купе зайняте. Що
вам треба? Жінка готується до виходу – ану забирайтеся з купе!» Це
майже дослівно. Він вискочив. Але за хвилину відчиняються двері і
заходить уже четверо людей на чолі з капітаном міліції. Або два, або
три міліціонери і, як звичайно, один у цивільному. Представляється,
питає моє прізвище і каже: «Ви затримані. Збирайтеся, поїдемо до
Львова для з’ясування ситуації». Моє обурення вони проігнорували.
Але ще перед вигнанням першого візитера я встиг сказати дружині:
«Олю, все!» Я зрозумів, що то був кагебіст.
Збираємося і виходимо. Люди заповнили весь коридор того ва-
гона. Я кричу: «Шановні, хто їде до Львова – повідомте, що я за-
арештований! Прізвище моє Горинь!» І називаю адреси – брата, ще
якісь там.
Нас саджають у машину. Кагебісти любили бутафорію – беруть
двох людей, чоловіка і жінку, а їде три машини. Перша машина їде
порожня, в другій я, в третій дружина.
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ОБШУК
Нас привозять до Львова і поміщують у КГБ. Відразу, не даючи
опам’ятатися, кажуть, що поїдемо на обшук. Повезли мене одного, Олю
не брали, Оля залишилася в тюрмі. Приходимо додому. Я був враже-
ний. Коли їхали у Феодосію, то всю літературу поховали. А приходили
хлопці (мали ключі) і нанесли мені тої літератури... Без сумніву, якби
не було тієї літератури, я би почував себе на слідстві інакше. Я вважаю,
кагебістам потрібно було мати «паровоза» в тій справі. Та оскільки в
мене в хаті знайшли стільки літератури, то «паровозом» став я.
В. Овсієнко: Ви сказали «хлопці». Ви мали на увазі своїх хлопців
чи кагебістів?
М. Горинь: Своїх хлопців, своїх. Зокрема, брата Богдана. Та була
цікава деталь. У Житомирі в типоґрафії працював Анатолій Шев-
чук – брат Валерія Шевчука. Про це дізнався Богдан. Коли Анатолій
працює в типоґрафії, то чи не можна дістати шрифт? Бо хтось із на-
ших львівських типоґрафів сказав, що шрифт можна набрати в квад-
ратову рамочку, зв’язати і робити відбитки. Це набагато швидше, ніж
на друкарській машинці. То Богдан поїхав у Житомир і привіз кіль-
ка кілограмів того шрифту. Частина його була в Києві (Галя Севрук
десь його сховала на Печерських схилах), а частину Богдан привіз до
Львова. Я подумав собі, чи не покласти його у велику банку від кави,
а зверху насипати кави? І воно спрацювало: не знайшли його.
Як розпочали обшук, я кинувся до схованих грошей – а грошей
нема! Був серед них такий Батіщев. Він навчався зі мною в універ-
ситеті. Я вже не пригадую як, але виявилося, що то Батіщев украв
тих 70 рублів.
Було це 26 серпня 1965 року. Привезли мене до хати пообіді.
Обшук тривав годин вісім, до пізньої ночі, може, до першої години.
Забрали мене в тюрму. Олю випустили.

СЛІДСТВО
Я відразу опинився в дуже складній ситуації – проти мене ком-
промату було, скільки хочеш. Найгірше – «Шляхи і завдання ук-
раїнського визвольного руху».
— 43 —

Запалити свічу
Яка була моя поведінка під час слідства? Перші шість днів я вза-
галі відмовлявся з ними розмовляти. Коли мені кинули на стіл свід-
чення покійного Теодозія Старака й інші покази, то я зайняв таку по-
зицію: «А тут нема нічого антирадянського! Критика радянської влади,
але це не є порушення конституції, це не є боротьба за відокремлення
України від Радянського Союзу». І так далі. «Але ви мали цю літера-
туру?» – «Так, я мав». Не міг же я сказати, що мені її хтось приніс до
хати. Тому я визнавав, що мав ту літературу, проте в ній нема нічого
кримінального. «Ви давали її читати комусь?» – «Так, давав».
Я вважаю, що коли стараєшся довести, що ти не сива кобила, –
це абсолютно безперспективно. Я усвідомив це під кінець слідства.
Тоді я зайняв жорстку позицію. На судовому процесі я виступив з
останнім словом, де дав гостру критику політики Хрущова, Косигі-
на, Брежнєва.
Серед нас було багато таких людей, які думали, що їх можуть за-
арештувати. Але було багато людей мистецтва, політика їх не торка-
лася. Із киян був заарештований Іван Світличний, але не зачепили
Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, багатьох інших.
Я би сказав, що шістдесятники були строкаті за світоглядом.
І тактика була різна. Світогляд галичан був спрямований на побу-
дову української незалежної держави. Багато наддніпрянців, у то-
му числі й Дзюба, були спрямовані на критику існуючого режиму і
вдосконалення комуністичної державної машини. Отже, мета різна,
підхід один. Вони це відчували.
У слідчій тюрмі – а ми там були вісім місяців до судового про-
цесу – були ми наївні, як на наш вік. КГБ підсаджувало нам тих
«насєдок». Я ще надіявся, що можна сконтактуватися з іншими ка-
мерами. Нас виводили до умивальника – там було таке корито-уми-
вальник, а під бруском того корита дірки. Я не знав, що дірки спе-
ціально зроблені для таких, як ми. Я запихав туди записки і ніби
намагався керувати слідчим процесом. Але то все потрапляло в руки
слідства. Одного разу мене за це кинули до карцера.
Була одна дуже цікава пропозиція. Був такий кагебист Клим
Євгенійович Гальський... Я вважаю, що то дуже розумна людина.
Гадаю, найосвіченіша з усіх кагебистів Москви, Києва і Львова. Та-
кої широко обізнаної з літературним процесом людини я не бачив
ні серед кагебістів москвичів, ні серед киян. Він дуже добре знав
літературу. Приходив час від часу на слідство. Мені навіть цікаво
— 44 —

Я вам скажу таке…
було з ним поговорити. Але я вже знав, що є «насєдки», знав, що я
провалився, а вони використали мої намагання встановити контакти
(більше ніхто з нас того не робив). Богдан пізніше розповідав (його
заарештували того ж дня, що й мене), що одного разу його завели в
кабінет до Гальського. Гальського нема, стоїть якийсь кагебист біля
дошки і старанно вчиться писати моїм почерком.
В. Овсієнко: На дошці?
М. Горинь: Я так думаю. Деталі я забув, але Богдан це зауважив.
Зайшов Гальський і закричав: «Ідіоти! Що ви робите!» Це вони дали
йому можливість зрозуміти, що готується якась провокація.
Пред’являючи мені обвинувальний висновок після закінчення
слідства, мене запитали, чи визнаю я себе винним. Я, як і інші,
сказав, що визнаю себе винним частково. У фактичній частині, але
не в кваліфікації моїх дій як антирадянських. Я вирішив виступити
на суді.
В. Овсієнко: Ви у справі проходили один чи вас було декілька?
М. Горинь: Нас було багато, але нас потім поділили на групи.
Зі мною залишився Михайло Осадчий, Мирослава Зваричевська та
Богдан Горинь. Четверо. Я старанно готувався до суду. Хотів дізнати-
ся, як розпочалася наша справа. Приходив Гальський: «Що ви тут так
вишукуєте, що ви докопуєтеся, звідки ростуть ноги?» А справа була з
17 томів. «Уже всі давно прочитали, підписали ту статтю – а ви ще й
досі не прочитали?» – «Я не можу прочитати все за тиждень – кож-
ний том має 300 сторінок. Я маю право ознайомлюватися зі справою,
скільки мені треба». Я зробив собі цілий томище виписок.
А починалася наша справа дуже просто. Ніби Мирослава Звари-
чевська прийшла в Бібліотеку Академії Наук УРСР і забула в книж-
ці, яку здавала, якусь статтю. Альберт і Москаленко, дві працівниці
Бібліотеки, написали заяву в КГБ про те, що вони знайшли в книж-
ці антирадянський документ. Така була версія КГБ, щоб прикрити
свою аґентуру, яка з нами працювала.

СУД
Я підготувався до виступу. Але коли почався судовий процес, то
вони хочуть забрати всі мої виписки: не можна нічого з собою брати.
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«Як не можна нічого брати? А чому не можна брати своїх записок?
Я ж буду себе захищати!» Вони хотіли дізнатися, що я понаписував.
Бо коли мене виводили на прогулянку, то я все те брав із собою.
«Чому ви берете з собою?» – «Тому, що то є мої записи». Вони нама-
галися забрати їх на прогулянці, хотіли забрати, коли везли на судо-
вий процес – я не дав. Мій виступ теж був наперед написаний.
Першого чи другого дня я вирішив робити якось так, щоби не
всі постраждали дуже. Я знав, що якщо я виступлю гостро з остан-
нім словом, то мені додадуть 1-2 роки. Написав записку Богданові,
Осадчому, Зваричевській. Був такий наглядач Іван – місцевий, гали-
чанин. Судді пішли на обід, а нас тримали в «боксиках». Це вузенька
камера, де не можна навіть повернутися. Шириною якихось 50 см,
довжиною, може, метр. Сидіння і більше нічого. Кажу Іванові, який
мене охороняє: «Іване, слухай, ти міг би передати записку моєму
братові?» А їх – Богдана, Зваричевську і Осадчого – вивели в іншу
кімнату, тільки мене окремо тримають. Я так зрозумів, що мене го-
тують «у царі». «Ти міг би передати записку братові?» – «Передам». –
«Іване, але я тебе прошу: якщо ти хочеш мене продати, краще не
бери. Якщо ж візьмеш, то віддай братові, а не кагебістові». – «Пе-
редам». Я пишу записку приблизно так: «Богдане, я ризикую, але я
буду виступати з останнім словом гостро». Не пригадую, чи я писав:
«А вам не треба». Чи щось таке, не пригадую. І віддаю Іванові.
Повертаємося після перерви до зали засідань. Дивлюся – у про-
курора якийсь такий папірець, ніби моя записка. Невже Іван це зро-
бив? Прокурор урочисто встає (ще судове засідання не розпочалося)
і каже: «Ну що, Горинь, ризикуєте? Горинь намагався передати за-
писку своєму братові. Прошу записку долучити до справи». І передає
судді. Ну, тоді я зрозумів, що все. Суд тривав, здається, 6 днів...
Усі відмовилися від останнього слова, а я хочу сказати. Почи-
наю говорити – аудиторія здіймає шум. КГБ зібрало до зали людей
з перукарні, яка була поруч з обласним судом, своїх людей – зовсім
чужі нам, з нашого кола нікого нема. Коли я висловлював свою дум-
ку, вони шуміли і кричали. Потім суд пішов на нараду. Повернувся
суд, суддя оголошує вирок, а вони кричать: «Мало! Мало!»
Нас виводять і садять у машину. І що є дуже цікаве – я не знав,
що на суд приїхала автобусом група киян, що тут є Ліна Костенко,
Іван Драч, Михайлина Коцюбинська, Іван Дзюба, інші люди, що
вони створюють певні труднощі судові. Не знав я й того, що їх роз-
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ганяла міліція. Нас виводили з суду не через центральний вихід, а
якимись манівцями, через офіцерську їдальню, що на зовсім іншій
вулиці – Пекарській. Я побачив, що на стіні щось написано – але
що ж ти прочитаєш? А то, кажуть, Ліна Костенко написала якогось
вірша чи що там було.

ЕТАП
Засудили нас 18 квітня. Я вже спокійно зітхнув – 6 років. Я маю
6 років, Іван Гель – 3 роки, Богдан – 3, Осадчий – 2 роки, а Зва-
ричевська рік. Навіть не рік – обмежилися відсидженим, усього 8 з
лишком місяців. Я прийшов додому спокійний, але побачив, як різ-
ко змінилося ставлення до мене наглядачів.
В. Овсієнко: Додому – це в камеру, так?
М. Горинь: Ага, додому – то в камеру. Ставлення наглядачів
змінилося – якась більша повага, людяність. Я подумав собі: ти ди-
ви – очевидно, вони навіть співчувають мені, вислухавши моє ос-
таннє слово? Мене одразу перевели в одиночку.
В. Овсієнко: А до суду скільки було в камері людей?
М. Горинь: Під час слідства зі мною був один – «насєдка». Але
коли почався судовий процес, я вже був один. Чекаю на рішення
Верховного Суду. Я ж подав касаційну скаргу.
Тоді трапився цікавий випадок. Молодий наглядач – хлопець
низенького зросту, говорить чистою українською мовою – одного
разу ввечері підходить до камери й каже: «Михайле Миколайовичу,
чи не могли б ви мені написати кілька творів? Бо я поступаю в уні-
верситет на юридичний факультет, писати не вмію, а дуже хочеться
вчитися. Я вам знайду теми, а ви напишіть, будь ласка». Я кажу:
«Козаче, мені тем не потрібно – я працював у школі, теми стандарт-
ні. Я тобі напишу на всі теми, які можуть бути, але ти тільки прине-
си мені книжки з російської літератури, бо я не викладав російську.
А з української я тобі й так напишу. Але єдине я тебе прошу: пере-
пиши грамотно, щоб ти не помилився. Якщо перепишеш грамотно,
не пропустиш жодної коми чи букви – тобі буде «п’ятірка», це я тобі
ґарантую». – «Добре. То не треба мені шукати тем?» – «Не шукай –
принось мені паперу, чорнило щоб я тут мав, і я тобі напишу».
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Я щодня писав йому по кілька творів – по 3-4, залежно від на-
строю. Заочники складають екзамени раніше, не в серпні. І от од-
ного разу він приходить і каже: «Михайле Миколайовичу, я дістав
«п’ятірку»!» – «А я ж тобі казав!» Потім за російський твір – знов
«п’ятірку»! Кажу: «От бачиш! А тепер ти мені поможи». – «А що та-
ке?» – «Піди до моєї дружини і скажи їй, коли мене будуть вивозити.
Я хотів би ще раз її побачити». – «Добре». – «Але май на увазі, що
ваші хлопці стережуть нашу хату, там є аґентура. Якщо ти попадеш-
ся, то не тільки в університет – ти роботи цієї не будеш бачити! Будь
дуже обережний!» – «Добре».
Минуло не дуже багато часу. Якось уночі відчиняються двері,
заходить той наглядач і несе оттакої висоти рюкзак, десь санти-
метрів 80-90. Я підняв – півцентнера! Кажу: «Чи ти дурний? Як
я то потягну з собою? Ти бачив дружину?» – «Бачив». – «То вона
тобі передала?» – «Вона». – «Коли мене вивозять?» – «Зараз». –
«Як зараз?» – «О п’ятій годині». А це була, може, друга година ночі.
Я почав передивлятися – Боже мій! А там був цукор – кілограмів
10. Шротів 10-15 штук, різні консерви. А насподі отакі четвертини,
35 на 35, сала може, з 15 штук. В одній четвертині щонайменше
2 кг... І справді, о 5 годині під’їхав воронок, мене повезли на вок-
зал... Власне, не на вокзал, а туди, де формувався зеківський вагон,
«столипін», десь кілометрів за шість від Львова. Виходжу з ворон-
ка – моя дружина! (Згодом дружина так само проводжала Опанаса
Заливаху. Надіялась побачити брата Богдана. Але його повезли в
Житомир іншим поїздом).
В. Овсієнко: То він їй сказав?
М. Горинь: Сказав, той цікавий хлопчина. Моя дружина через
конвой кидає квіти, тиснеться, цілуємося, обнімаємося... Я був за-
хоплений: ти дивись, яка дитина! Як він це зробив! Удвох з Осадчим
їдемо до Мордовії.
В. Овсієнко: Вас у «столипіні» тримають у «трійнику» чи де?
М. Горинь: Ні, їдемо разом зі злодіями. У тому купе 15-20 чо-
ловік. Везли з нами одного чоловіка з Рогатинщини. Він засуджений
на 15 років за участь у підпільній організації ОУН. Був старостою
за німецької окупації десь на Вінниччині. Його туди послала ОУН,
щоб створював підпілля. Питаю, чому його заарештували так пізно?
А він був секретарем Рогатинського райвиконкому. Знали про нього,
але тримали до часу. Бо вони судили як – щоб підтримувати темпе-
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ратуру в суспільстві. Кагебісти – хитрі люди! Не всіх одразу садили,
щоб відбулося і затихло, а по два-три чоловіка кожного року. Щоб
підтримувати антинаціоналістичну, антиукраїнську температуру.
Їхали ми з тим чоловіком.
Вразила мене Чорна гора, чи як вона називається?
В. Овсієнко: Холодна гора. В Харкові?
М. Горинь: Так, у Харкові, на Холодній Горі. Це тюрма. Завели
нас в окремий коридор, відгороджений такими високими залізними
ґратами, – і в камеру. Кажуть, що то камера смертників. Там було
кілька таких камер. Волого – страшно! Посередині камери калюжа,
сидить чоловік зігнувшись. Я йому кажу: «Добрий день!» Він не від-
повідає. Я його питаю, хто він такий – він нічого не каже. Сидів той
чоловік, може, 3 – 4 години, поки його не забрали. Не сказав жод-
ного слова. Як труп. Це мене дуже вразило.
Похворіли ми, бо там не було нар – отакі залізні плити, знаєте.
В. Овсієнко: Я там теж був, у 1974 році.
М. Горинь: Ви там теж були? Отакі рівні, такої ширини, як той
стіл.
В. Овсієнко: То металевий лист.
М. Горинь: Металевий лист, так. Не бляха, а лист такої товщи-
ни, може, кілька міліметрів.
А в дорозі вразила мене одна така, я би сказав, поетична карти-
на. Десь це було під Лубнами, на Україні. Скошене сіно, в копицях,
чайки над тими копицями кружляють. І біжить жінка – дуже гарна,
такої чисто української породи жінка, кричить: «Тарасику, Тарасику,
виглянь, виглянь!» Молода жінка, років, може, 35. А Тарасик навіть
не обзивався. Я подумав: мама за сином біжить...
А ще мене вразив березовий ліс у Мордовії. Я ніде не бачив
березового лісу – то унікальна краса! Та «русская береза», знаєте...
У нас є берези, але ліси в нас мішані. А щоб був суцільно березовий
ліс – я не бачив. Це вперше я побачив кілька кілометрів лісу вздовж
залізниці – і все береза! Я пригадав собі Шевченка: «Неначе ляля в
льолі білій».
В. Овсієнко: Але ж із того «столипіна» нічого не видно. Хіба ко-
ли часом конвой відчинить верхнє вікно.
М. Горинь: Нам усе видно було. Дверей у тому купе нема – ґра-
ти. Я бачив усе це.
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МОРДОВІЯ.
11-Й КОНЦТАБІР
Приїхали ми в 11-й концтабір Мордовської АРСР. Привезли
нас десь під обід. Ведуть у зону, а нас там уже чекає кілька людей.
І першим, хто підходить до мене, є Василь Підгородецький: «То ви
Горинь?» – «То я. А ви звідки знаєте?» – «Ходімо до Михайла Ми-
хайловича!»
Про Михайла Михайловича я дізнався вже під час слідства.
«Насєдка» сидів зі мною після суду день чи два, щоб дати мені певну
інформацію. Він казав: «Ви підете в концтабір, де сидить Михайло
Сорока. Той Михайло Сорока був інтендантом в УПА». А Михайло
Сорока ніколи не був інтендантом. Його не було на Україні, коли
УПА діяла. Сорока все життя сидів у тюрмі, він не брав участі в пов-
станському русі. Його посадили в 1940 році, а випустили в 1949 році
на кілька днів і знову посадили.
Ведуть нас, а назустріч іде чоловік – голова поголена, очі такі
голубі, з кров’яними прожилками, і дуже втомлені очі. І йде він
якось так дивно – так наче ті ноги є протезами. Так твердо йде,
не дуже згинаючи ноги, і похитує головою. Але голова велика,
очі втомлені. У майці – тоді можна було в майці ходити. Дивлю-
ся: така статура – як збитий, як м’яч накачаний. Це я вже потім
дізнався, що він був ґімнастом європейського класу. Ті кілька чо-
ловік, що йшли з нами, привіталися. Я знав його сина Богдана.
Ми привіталися. Вони приготувалися до зустрічі. Але що вони
могли приготувати, коли я з собою таке везу? Я поставив на стіл
продукти, яких вони не бачили багато років, бо тоді контактів з
Україною не було.
І почалося табірне життя. Нам дали три дні, щоб ми освоїлися
і придбали все, що там треба придбати. Нам з Михайлом Осадчим
визначили місце в бараках, де маємо жити.
Пішли ми на роботу. Це був деревообробний цех. У ньому
робилися якісь дуже простенькі дощечки. Робота не тяжка, мож-
на було викроїти часу, щоби щось прочитати. У цеху наскладано
заготовок і деталей – є де заховатися. То хлопці обкладали себе
тими деталями і сиділи, як у криниці. Там і лягти можна було,
півдня лежати, і тебе ніхто не знаходив. Не порівняти з тим, що
було згодом.
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ДОПОВІДЬ
Я кожного вечора розповідаю. Одна група двоє-троє, друга група
двоє-троє. А ви добре знаєте ці прогулянкові стометрівки – з одного
боку донощик, з другого боку донощик слухають вас. Я кажу: «Хлоп-
ці, то так не вийде, я не можу написати листа, я не можу прочитати
ґазету. Давайте зробимо інакше: я прочитаю доповідь про політичне
становище в Україні, але зберімо представників від громад. У конц-
таборі 1800 чи 1750 чоловік. Значить, від кожної національної грома-
ди по кілька людей. Зберіть десь у межах 80 чоловік».
Зібрали представників усіх громад – навіть одного татарина –
чоловік 80 зібрали. Я наклав гору сала, шпротів, цукру – усього, що
привіз. А хлопці заварили відро чаю, потім друге, третє. Хліба десь
набрали і навіть капусти принесли велику мидницю. Усе то засіло на
травичку таким великим колом у діаметрі, може, 10-15 метрів.
В. Овсієнко: Десь у неділю чи як?
М. Горинь: Ні, в будній день під вечір. Після роботи, сонце ще
не сіло, бо ж літо. Я почав виступати. Відразу прийшли наглядачі.
Ніхто нічого мені не сказав. Люди їли, запивали, а я говорив. Ма-
буть, серед наглядачів були й кагебісти – я ще мало кого знав. Вони
вислухали доповідь, яка тривала годин дві, до години дев’ятої. Довго
я говорив, відверто, забуваючи, що мене слухають і наглядачі. Я був
наївний – думав, що коли я вже в таборі, то це вже все, ніхто мені
більше нічого не зробить.
Були запитання. Серед росіян були Даніель і Синявський – во-
ни майже одночасно з нами були заарештовані.
В. Овсієнко: У 1965 році, у вересні.
М. Горинь: Вони прибули етапом трошки раніше за нас. Ну, гар-
но люди повечеряли, я то все розповів і попросив: «А тепер я вас ду-
же прошу – я хочу написати листа додому. А ви те, що знаєте, своїм
громадам перекажіть».

СОСНОВКА, ТАБІР № 1. ВЕЧІР ГРУШЕВСЬКОГО
Не знаю, скільки минуло часу, може місяць-півтора, може, два.
Мене перекидають з 11-го в табір № 1. А в цьому таборі, в основно-
му, віруючі.
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В. Овсієнко: Це село Сосновка?
М. Горинь: Так, так. Віруючих – усього чоловік 600. Але туди ж
перекинули Валентина Мороза, тут є Михайло Масютко, Грицько
Пришляк (керівник Служби Безпеки, двадцятип’ятирічник). Отже,
є кілька політичних в’язнів.
Настає вересень 1966 року – сторіччя з дня народження Михай-
ла Грушевського. Ми вирішили провести вечір, присвячений Гру-
шевському – хто які матеріали мав. Головну доповідь робив Вален-
тин. Я теж виступив, бо я вдома мав літературу про Грушевського,
мав його «Історію України-Руси», але під час арешту то все забрали.
Не минуло багато часу, як мені дають 15 діб карцеру за якусь дріб-
ницю, навіть не пам’ятаю, за що.

ПОБАЧЕННЯ
Саме тоді приїздить моя дружина на побачення. Спочатку при-
їздить на 11-й. Їй кажуть, що мене перекинули в 1-й. Оля – уні-
кальна жінка, я вам скажу. Бере валізку, з якою ще її брат Богдан
Мацелюх повернувся з Воркути – дерев’яна валізка, зроблена сто-
ляром. Робить подвійне дно, і в тому подвійному дні ховає «Інтер-
націоналізм чи русифікація?» Івана Дзюби і ще два десятки статей.
А зверху кладе сало та інші продукти. Зрозуміло, що наглядачі не
хочуть передати, але вона дає коньяк наглядачеві (а то якраз 7 лис-
топада) і він виносить мені всю ту валізку.
В. Овсієнко: А ці тексти в якому вигляді – в машинописі?
М. Горинь: Машинописи, отакої товщини. Ви знаєте, скільки
там накладено? Знаючи Олю, я після побачення йду в каптьорку, ви-
кидаю всі ті продукти. Дивлюся дно – так погано зроблено, що якби
наглядачі порилися, то відразу виявили б. Я все те витягую і пере-
кладаю у валізку свого колеґи, сусіда, бо знаю, що мене тепер будуть
перевіряти. А був такий Володимир Леонюк. Кажу йому: «Володку,
то треба десь заховати». – «Як?» – «Ти знаєш що – треба перекинути
в робочу зону». «Інтернаціоналізм» я лишаю. Там є вступне слово
про наші арешти, а все інше перекидаємо в робочу зону. Як перено-
симо? В чоботях, бо коли вели на роботу й обшукували, то чобіт не
знімали. Перекинули дещо в робочу в зону, а частина залишилася
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в житловій. Леонюк каже мені, що заховав решту в призьбі. У Мор-
довії волого, тому будинки будували на стовпах, а щоби під підлогу
не віяли вітри, насипали великі призьби з глини. Глина була суха.
Леонюк заховав усі ті статті в глину. А хтось іще десь заховав.
Прибігає до мене Влодко і каже: «Ти знаєш що – прийшли до
нас єговісти і кажуть, що там, де вони ховають свою Біблію, знайшли
наші матеріали – що з ними робити?»
Я освоївся трохи і вирішив, коли мене водили на роботу в другу
зміну, прочитати «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Я працював
до ранку. Вранці лягаю спати. У бараку в секції – один чоловік,
партизан – такий зі срібними зубами, високий, стрункий мужчина.
Думаю, я буду так читати, щоби він не дуже бачив. Але я й не дуже
боявся. Основну частину машинопису я поклав під матрац сусідові
про той випадок, якби часом вскочили мене обшукати, а сам узяв
сторінок 17. Бачу, що той чоловік вийшов із бараку. Глянув я у вік-
но – пішов у напрямку штабу. Невже продавати? Та не може бути!
Я прочитав, може, 4 сторінки, вступ прочитав, і чую – страш-
ний тупіт, біжать їх чоловік п’ять або шість прямо до бараку. Я маю
в руках тих кільканадцять сторінок, а основний текст схований під
матрац сусіда. Вбігають, забирають у мене текст, який я читав. Роб-
лять обшук у всьому бараці і забирають повністю «Інтернаціоналізм
чи русифікація?» Івана Дзюби.
Власне, це була одна з головних причин моєї подальшої одіссеї,
що я в таборі не міг загріти місця. Я був чи не єдиний чоловік, хто
так скоро, навіть не за рік, заробив собі 15 діб карцеру, півроку БУРу
і три роки тюрми. Чотири з лишком роки з шести провів я в камерах
і тільки півтора року в таборі.
І коли вони все це забрали, то допитали Олю. Вони не питали
мене, де я взяв, а питали її, чому вона привезла працю «Інтернаціо-
налізм чи русифікація?». Інших матеріалів вони не знайшли. Оля
погоріла на цьому – вона теж шалена жінка. Вона зізналася: «Це я
привезла, тому що у вступі до тої роботи йшла мова про мого чо-
ловіка». Вона, мовляв, хотіла показати мені, що, власне, нічого не-
законного я не робив. Адже от і Дзюба критикує те ж саме, що мій
чоловік критикував.
В. Овсієнко: Вона сказала тільки про цю працю? А про інші не
говорила?
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М. Горинь: Ні, ясна річ – вони її не питали. Мені відразу після
того дали 15 діб, потім дали півроку БУРу, і коли я закінчив БУР,
десь у квітні 1967 року нас перевезли в Озерне і послали на будів-
ництво будинку для приїжджих.

WURST
М. Горинь: Тоді Оля знову приїхала на побачення. Приїхала на
побачення – а побачення не дають. Тільки коротке, на 2 години.
Очевидно, це пов’язано з тим, що вона попереднього разу передава-
ла ті матеріали в зону. Приїхала разом з Раєю Морозовою, бо Мороз
теж був з нами і теж відсидів півроку в БУРі. І хочуть вони нам щось
передати – а як передати? Нас ведуть у робочу зону, де посередині
села будується штаб. То десь метрів 500-600 від концтабору. Штаб
теж огороджений колючим дротом – так, як нормальний концта-
бір, тільки там ще нічого нема. Нам туди привозять обід. Оля каже
Раїсі: «Треба їм перекинути ковбасу. Отак: ти, Раю, дискометальни-
ця – перекинь їм і скажеш».
А там так біля концтабору ліс був, попід лісом можна було підій-
ти близько. «І скажеш йому, що ми перекинули Wurst – ковбасу понімецькому».
Вранці, годині о шостій, коли на будівництві ще не було охоро-
ни, прийшли вони на те місце. А там же їх ніхто не чіпає, бо то не
зона, то вже в селі. Рая каже: «Я боюся. Я не кину». – «То давай я
буду кидати». І Оля перекинула кілька кілограмів ковбаси в ту зо-
ну. Увечері ведуть нас з роботи в житлову зону. Дивлюся я – а так
на відстані метрів 500 чи, може, 400 – Рая і Оля! Наближаються до
концтабору. На вишці солдат стоїть і кричить, щоб не підходили,
бо буде стріляти. А Рая кричить: «Михайле! Wurst! Wurst! Dort ist
Wurst!» («Там є ковбаса!») Ну, прийшли ми на другий день на роботу.
Мабуть, хтось із наглядачів зрозумів ту розмову, бо тої ковбаси там
залишилося дуже мало. Вони пустили собаку, і собака багато забра-
ла. Але кілька шматків таки залишилося. Отака історія.
Оля ніколи не мирилася з такою жорсткою ізоляцією чоловіка.
І придумала ще один спосіб контактів зі мною. У 1966-67 році можна
було отримувати з дому книжки для читання. Я щось там писав з
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приводу фрейдизму. То я попросив, щоб вона мені прислала книжки
з психології, Фрейда зокрема. «Лекції з психоаналізу». Одного разу
вона мені в листі натякнула: «Уважно прочитай ту книжку – то дуже
цікава книжка!» Ну, якщо написано «Уважно прочитай», то я почав
крутити і вертіти її – нема нічого! Я тоді взяв бритвочку, розрізав
на обкладинці верхню наклейку – нема нічого. Розрізав другу – не-
ма нічого. Але ж, думаю, то недаром так Ольга пише. Я тоді вирвав
корінець книжки. А там заклеєна якась наша стаття, яка ходила тоді
по руках. Ну, думаю, Оля і це зуміла! Я знайшов щось дві такі статті.
У листі повідомляв, що дуже гарний Фрейд. І процитував одне місце
з тої статті, а не з Фрейда. Вона зрозуміла, що я дістав. Але в одній із
книжок вона неохайно заклеїла корінець – він стирчав. Чи то клей
такий був. Цензор, видаючи книгу, це зауважив, витягнув – а там
стаття. «То от як ти робиш!» Ясно, що я відразу був нагороджений за
це. Жартую, що то не я робив – жінку посадіть до карцеру, а не мене.
Так що ми час від часу отримували літературу.

СТО ЛАТ
Потім мене знімають з будови і кажуть, що буду в зоні шити ру-
кавиці. Три дні шию рукавиці. А я завжди об 11 годині робив рухан-
ку – я постійно і всюди робив руханку. Виходив Михайло Масютко
і допомагав тим, що підкурював мене – я махав руками, а Масютко
курив. Оскільки він хотів зі мною розмовляти, то підходив дуже
близько.
Я кажу: «Михайле, ви вмієте розгадувати сни. Що це означає?» –
«А що вам снилося?» – «Мені снився будинок, який не має даху, але
є стеля, і я стою на тій стелі. У руках у мене великий двосічний меч.
І мені треба пробитися в той будинок через стелю, а стеля з півкруг-
ляків – розрізаний кругляк наполовину. Я стою з тим мечем і знаю,
що мечем я не проб’ю кругляка, який має 10 см товщини. Але у сні
характер таки проявляється – хоч я знаю, що нічого не вийде, але
треба робити так, ніби я знаю, що вийде. Я з усієї сили піднімаю
той двосічний меч і – у цю стелю! А він пішов, як у масло, той меч.
Я роблю дірку і зіскакую всередину. Михайле, що це значить?»
Каже: «Знаєте, Михайле, то щось погане, то не є добре».
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А перед тим він відгадував сон. Сниться мені, що ми з Масют-
ком сидимо в БУРі. Підходжу до камери, а на ній замок висячий.
На тому висячому замку написано: «100 лат». Я вранці встаю і кажу
литовцям і латишам: «Хлопці, чи то не ваша грошова одиниця?» А в
зоні цілий букет націй. Вони кажуть: «Так, то латвійська грошова
одиниця». Я кажу Масюткові: «Михайле, ви розгадуєте сни – ка-
жіть, що це означає?» А то квітень 1967 року. Масютко каже: «То
зовсім зрозуміло: через сто днів буде амністія і нас випустять додо-
му. Рахуємо з початку квітня: квітень, травень, червень, а в липні
ми маємо бути вдома». – «Михайле, то недалеко до тих кучок лис-
топадових!» – «То не має значення – якщо буде велика амністія, то
наперед, щоб люди прийшли додому, перед кучками».
Минає точно 100 днів, Василю, день-у-день – 100 днів. На ро-
боту, де ми шиємо рукавиці, приходить черговий штабу (з колиш-
ніх власівців) і каже: «Горинь, вас кличуть у штаб». Я приходжу в
штаб...
В. Овсієнко: По амністію.
М. Горинь: По амністію. Відчиняю двері, дивлюся – за отаким
столиком, як отой мій величиною, сидить аж троє, ледве втиска-
ються. Столик накритий червоною скатертиною, посередині стоїть
жінка – два мужчини чомусь сидять, а вона стоїть – і оголошує:
«Заседание суда Зубово-Полянского района считается открытым.
Слушается дело заключенного Горыня о проведении антисоветской
агитации и пропаганды».
Я кажу дослівно так: «Яке дєло? Ви мені не дали акту звинува-
чення, я не читав акту звинувачення, я не приготувався до захисту,
я не запросив собі адвоката – то я не хочу цього слухати, це є на-
сильство, я йду геть!» Забираюся і виходжу. Але тут мені скручують
руки – так крутять, що аж тріщить. Наглядачі штовхають мене до
столу, що мало я носа не розбив, зігнувшись. Ніякої справи, ніхто
нічого не слухав... Суддя почала ще раз читати: за те, що проводив
антирадянську агітацію, поширював літературу, агітував у антира-
дянському дусі в’язнів, засудити Гориня на три роки Володимирської
тюрми. Дослівно сказала: Володимирської тюрми. І – «Отправить в
этап немедленно.»
В. Овсієнко: Швидка розправа.
М. Горинь: Ну, я вийшов, а в коридорі чекає Мороз: «Що таке?»
Кажу, що там дають подарунки. Він так подивився на мене і зай-
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шов. Він мав тільки 4 роки ув’язнення, а два вже відсидів, з 1965
по 1967 рік. Значить, йому залишилося тільки два роки. Вийшов
Мороз – чекає Масютко. Питається Масютко Мороза – а вони не
зовсім добре контактували – що там було. А той каже: «Йдіть, пане,
вам там дадуть подарунок».
В. Овсієнко: Морозові до кінця терміну дали тюрму?
М. Горинь: До кінця терміну. А Масютко, як і я, мав 6 років, то
і йому три. Отак ми й поїхали до Володимира.

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ ЦЕНТРАЛ
Повезли нас разом, але розмістили окремо. Мене посадили з
таким Суворовим. А коли мене везли до Володимира, то хлопці
встигли дати мені щось 2 кг меду, 2 кг цукру – моментально зібра-
ли. Знаєте, як то в’язні роблять: поки я переодягався, вже все було
готове. У камері були з тим Суворовим гострі конфлікти. Я думаю:
хоч він злодій, що став політичним (знаєте, як злодії роблять: пос-
варяться між собою і «зіскакують» у політичні), та воно вже сидить
стільки років... Я його почастував. Після того була в нас гостра роз-
мова, бо він не хотів підтримувати чистоту в камері.
Скінчився той карантин – три тижні, на якому вам дають що-
день 980 кілокалорій. Кидають на другий корпус – так званий єка-
терининський старий корпус. Величезні камери, по 16 чоловік у ка-
мері. Стеля куполом, величезні вікна, багато повітря, нари стоять
отак до вікон, а вікна мають, може, два і півметра, дуже світло. А між
нарами і другою стіною ширина проходу, може, два з лишком метри,
де можна проходжуватися. Оскільки камера має довжиною, може 8
метрів, то двоє людей легко ходять, щоб розім’ятися.
Там були представники практично всіх національностей. До
речі, з українців Святослав Караванський, Іван Кандиба. Левка
Лук’яненка з нами в цій камері не було... Був ще хтось із наших.
А також литовець Юстас Гімбутас, черкес Асланов, що трагічно за-
кінчив. Щось із ним сталося, що він оголосив смертельну голодівку.
Я не можу навіть сказати, чому, але він витримував її свято. Суха
голодівка. На шостий день від нього було чути такий запах, ніби тліє
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вата... Не гнилизною, а ніби вата тліє. Шостого дня його забрали.
Лікар сказав, що врятувати його вже неможливо.
Нас було багато, але саме за таких обставинах виникають усі-
лякі ідеї. Ленінградець Огурцов проповідував панросійські ідеї, що
Росія буде правити на всіх чотирьох океанах. Ми з ним проводили
дискусії.
Святослав Караванський дуже хотів передати на волю інформа-
цію. Йому вдалося передати одну заяву. Його дружина Ніна Стро-
ката – викладачка Одеського університету, біолог, кандидат наук.
Ніна, отримавши інформацію, поїхала до Москви, дала прес-конфе-
ренцію для іноземних журналістів. Інформація пішла по цілому сві-
ту. Приїхала Ніна вдруге на побачення. Славко каже: «Я хочу пере-
дати Ніні заяву від нас усіх про те, що тут уже 20 років знаходиться
Меншаґін – єдиний свідок катинської трагедії, свідок Катині». Про
те нам розповіли кримінальники, які працювали в перукарні і в лаз-
ні. А потім про це нам сказала Катерина Зарицька, яку ми побачили
через вікно, коли її в лазню водили.
Я єдиний виступив проти. Знаєте, у кожного свій досвід. Я ка-
жу: «Славку, не можна того робити. Один раз ви так зробили, вдру-
ге ніякий розумний конспіратор того самого не робить. Адже тут
сидить крупний інтелектуальний центр, він розбере всі можливі
варіанти, як ви змогли передати заяву. Вони з’ясують, як це зробле-
но. То не така велика операція».
А як він першого разу зробив? Ми у Володимирському централі
мали цілу повінь журналів. З Європи нам присилали журнали – ми
не знали, хто присилає. Я мав 17 журналів, окрім ґазет – ви собі мо-
жете уявити? «Зариси філософічні», «Zeitschrift fur Philosophie», «Зо-
шити філософські» німецькою мовою, «Політика» сербською мовою,
«Політика» польською мовою, «Zycie literacke» польською мовою. Дві
чеські ґазети, ота центральна ґазета...
В. Овсієнко: «Руде право»?
М. Горинь: «Руде право». Що відбувалося в Чехословаччині, я
краще знав, ніж моя дружина, яка приїхала на побачення.
В. Овсієнко: Доки це вони вам так потурали?
М. Горинь: Я зараз скажу, доки. Отже, що Святослав зробив?
Оскільки ми мали стільки журналів, то він підбирав обкладинку,
яка була подібна до брунатного кольору, у який помальовані тюрем-
ні лавки. Він у ту обкладинку вклав свою заяву, заклеїв її хлібом.
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Коли наглядач привів його в кімнату побачень і вийшов за Ніною,
він через стіл поклав на Нінину лавку заяву. Наші жінки знали, що
ми все щось вигадували. Ніна забрала заяву, ніхто її не обшукував,
бо ніхто того не побачив. Один раз це вдалося прекрасно. Вдруге – я
був категорично проти. То була капітальна помилка Караванського.
В. Овсієнко: А тоді кімната побачень як була облаштована?
М. Горинь: Мене заводять і садять зліва від дверей, а дружину
справа. Нас розділяє широкий стіл.
В. Овсієнко: А шкляної перегородки не було?
М. Горинь: Не було, то потім установили. Але стіл був широ-
кий – метр п’ятдесят – метр шістдесят, так що треба було падати на
стіл, щоб досягнути другу лавку. Але Святослав високий, дістав.
Цього ж разу завів його наглядач. Він поклав записку на лав-
ку. Заводять Ніну. Але попереду йде наглядач, за ним Ніна. За Ні-
ною другий наглядач. Наглядач бере ту заяву, кладе собі в кишеню.
Спокійно. Святослав побачив, що прогорів, і випалює: «Ніно, тут
сидить Меншаґін – єдиний свідок катинської трагедії! Передай Са-
харову». Його за шиворот – і в камеру. В окрему камеру. Через два
дні судять і дають додатково вісім років тюремного режиму. Він уже
мав 25 за вироком 1945 року, але він трохи погуляв на волі. Йому
відраховують від того часу, коли в 1965 його повернули досиджувати
25-літній термін. У 1967 році він мав ще сидіти, по-моєму, 4 роки. То
йому до тих 4 додають ще 8.

ПОЗА МЕЖАМИ МОЖЛИВОГО
Нам хотілося вискочити поза межі можливого. Не знаю, чи ви
це відчували, але в мене постійно був потяг вирватися за межі отих
мурів, дати про себе якусь звістку. Тож коли одного разу політв’язні
запротестували проти борщу, в якому були черв’яки, то нас пороз-
кидали в різні корпуси. Українців – це Кандиба, Лук’яненко і я,
деколи й Красівський – нас кинули на лікарняний корпус, але в
підвал. Жахливий корпус. Чи то там був грибок, чи що. Тільки при-
несуть хліб – до вечора він уже покрився цвіллю, вже їсти не можна.
А сушити нема де. То влітку ми свій хліб на прогулянку брали і він
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трішки підсушувався на осонні. Або ж треба було з’їдати всю пайку
за раз, напихати той живіт, а вже другий-третій раз їсти без хліба.
Будучи в цій камері, я запропонував таку ідею: давайте напи-
шемо заяву в ООН про те, що тут робиться. Левко каже: «Ти знаєш
що – я думаю, що нас труять. Нам треба остерігатися отруєння. З нас
хочуть зробити інтелектуальних калік». Я того не відчував, але коли
Левко так сказав, то я відповів: «Левку, це дуже небезпечно – гра-
тися в таку гру. Коли ти думаєш, що тебе хочуть звести зі світу – це
означає дати підставу оголосити тебе божевільним. Я якщо навіть
отруюся, не буду говорити про це. Я не буду про це думати, не хочу
того думати. То дуже небезпечно».
Я відсидів півтерміну, три роки – маю право на першу посил-
ку. Оля присилає мені посилку, 5 кілограмів. П’ять кілограмів ме-
ду, в який вона нафаршувала з півкілограма перемолотих вітамінів.
То була унікальна річ! Покуштували ми. Левко каже, що то треба
викинути – то вони нас труять. Кажу: «Левку, я не вірю цьому.
Я буду їсти.» Але коли співкамерники відмовилися, ну то як я буду
їсти? Я буду їсти мед, а вони будуть дивитися на мене? Як ти себе
марально почуватимеш, тим паче в тюрмі такий делікатес? Коли я
побачив, що співкамерники наполягають на цьому, я взяв тих 5 кг
меду і викинув у коридор.
Отже, ідея написати заяву в ООН. Я кажу: «Хлопці, я маю ідею.
Як передати? Через поцілунок». Я запропонував таку ідею: прихо-
дить моя дружина на побачення – а вона приїздить у день мого на-
родження, 17 червня, – і я через поцілунок передаю заяву в ООН».
Завдання полягає в тому, щоб написати компактний текст, щоб
за обсягом був більший однієї сторінки густого машинопису через
інтервал, або через півтора інтервала дві сторінки, щоб це помісти-
лося на цигарковому папірці. Моє завдання – навчитися тримати
кульку в роті, Іванове завдання – навчитися дрібно писати (бо він
великий педант), а Левку завдання – за той час написати добру за-
яву, щоб ми всі перевірили, обсмоктали її.
Взялися за це діло. Я зробив собі кульку – ще заяви нема, а я
зробив собі кульку, як вирваний зуб. Там я її тримав.
В. Овсієнко: А кулька з чого?
М. Горинь: З хліба кулька. А кулька яка? Ви знаєте, як робиться
клей із хліба? Розжовуєш хліб зі слиною, а потім витискуєш через
якусь шматину – то капітальний клей. Я клеїв собі книжки, я пізні-
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ше Стусові склеїв декілька томів. Я почав учитися. Ви знаєте – уні-
кальні можливості людського тіла! Ви спробуйте зараз свій язик пос-
лати аж туди... Я десь тижнів зо два не міг послати язик далі – отут
він у мене зупинявся, а далі вже не йде. Через місяць мій язик уже
був тут – знаєте, унікальне явище! Того, може, й наука не знає, але
я на самому собі переконався.
Левко написав добру заяву. Іван навчився писати. Нам удалося
знайти половину бритвочки, леза, щоб застругувати олівець. Писати
чорнилом не можна, бо розходиться. Писати слід олівцем, але олі-
вець мав бути тонкий, як голка. Іван то зробив унікально. Згорнули
ми папірець у такий чотирикутничок – півтора сантиметра на пів-
тора.. Узяли целофану шматок, сірником його запаяли, а тоді зверху
я його обклеїв станійолевою обгорткою з цукерка (фольгою) і зробив
таку грудочку. Та грудочка справді була така десь, як ніготь. А як
її зберігати? Ми домовилися, що я весь час буду сидіти спиною до
дверей і тримати кульку в руці. Один із нас чергує і коли бачить, що
наглядач довго дивиться в прозурку, то він робить легкий постук. Це
означає, що я змінюю позу і легенько кладу кульку в рот. Не можна
її весь час у роті тримати, щоб не розкисала.
І так воно дійшло до 17 червня. Якраз випадає нам у лазню йти.
Питаю хлопців: «Брати ту кульку чи ні?» – «Та не треба, тебе не візь-
муть з лазні». Але виявилося, що взяли саме з лазні. І дуже добре, що
я взяв її з собою. Коли ми прощалися, то так один одному перемож-
но глянули в вічі – значить, все в порядку.
Повели мене на побачення. Приїхали тато, Оля і Оксанка. Ок-
санці було три роки, вона привезла з собою плитку шоколаду і так
суне мені ту шоколаду по столі. А наглядач відкинув. Не дозволив
узяти. Дитина, яка має три роки, Василю, бере відламує один сеґ-
ментик сантиметр на сантиметр тої шоколадки і суне мені! Наглядач
не забороняє – але вже я не хочу! Думаю собі, як же мені передати
кульку? Якщо я поцілуюся з Олею зразу, як вона зайде, то вона не
зможе говорити. Це я навчився говорити з кулькою в роті, мені то
не заважає. Значить, треба передати в той момент, коли будемо про-
щатися. Сиджу і весь час працюю ногами, щоб я підскочив, як на
пружині, вхопив Олю за шию і поцілував.
І це вдалося! Дружина зауважила, що я дивлюся на неї змовни-
ком – щось є. Але ще не знає, що є. Я кидаюся через стіл, цілую її і
передаю кульку з рота в рот. Ми попрощалися, пішли. Тільки вийшли
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вони в коридор (я вам казав, що тато безстрашний, то унікальна лю-
дина була, і жаль, що вони його так швидко звели зі світу), чую, як
тато кричить: «Татари! Татари! Що ви вчепилися до дитини? Татари!»
Він так кричав «Татари!», може, одну хвилину або півтори, що вони
махнули рукою. (Батько, Микола Горинь, помер у 1988 р., на 83-му
життя). – В.О.). І вона так вивезла кульку. Заява побачила світ.
В. Овсієнко: То це сталося якого року на день народження?
М. Горинь: Зараз я вам скажу... Це було 17 червня 1968 року, Ок-
сані було вже чотири роки.
В. Овсієнко: А я, пане Михайле, ту заяву почув по радіо «Свобо-
да». Від тих пір я запам’ятав ваше прізвище, Лук’яненка і Кандиби.
М. Горинь: От бачите як! Цікаво. Ну, я вам скажу, минув певний
час, і Оля робить ту саму помилку, що й Ніна Строката. Вона їде
до Москви і зупиняється у «начальства». Мабуть, у Ніни Лісовської.
Була така кандидат математичних наук, дуже солідна жінка. Я не
пригадую точно, але у когось вона зупиняється, передає текст. Че-
рез місяць-півтора викликає мене кагебіст капітан Обрубов Микола.
Він навчався разом з Левком Лук’яненком у Московському універси-
теті. Здається, вони обидва навіть були на «Доске почета». Словом,
він добре вчився. Обрубов так серйозно мені каже: «Слухайте, я маю
завдання переказати вам: якщо розкажете, як ви передали ту заяву,
то вийдете з тюрми, вас звільнять». А я кажу, що не передавав. «Як
не передавали – там же ваше прізвище є?» – «Та то прізвище». – «То
ви не писали? Може, то хтось вас підписав?» – «Ні, я писав, але я не
передавав». – «А хто писав – ви, Лук’яненко чи Кандиба?» – «Я не
знаю, як вони, але я писав». Бо ми так домовилися: визнаємо, що
ми писали, а хто передав – не кажемо, бо той, хто передав, буде
сидіти.
Так Обрубов нічого й не добився. Але через півроку Оля приїж-
джає на побачення – то вже 1969 рік – стіл уже розділений надвоє:
велика пластикова перегородка висотою десь, може 80 або 90 см над
столом. І вже розмовляємо ми по телефону. Отже, вони поставили
точний діагноз, як це сталося.
До речі, коли я вийшов з тюрми і приїхав до Києва, то перше, що
мене запитав Іван Дзюба: «Ти мені скажи: як ти то передав?» Але ж
то був 1971 рік, розповідати було небезпечно. Ми ходили вулицями,
я йому розповів. Була така пікантна історія в тому Володимирі...
— 62 —

Я вам скажу таке…
ВОЛОДИМИРСЬКИЙ «УНІВЕРСИТЕТ»
Хочу сказати, що Володимирська тюрма мала для мене виключ-
но велике значення. Я сьогодні шукав того зошита, в якому склав
список літератури, яку замовляв у Володимирській бібліотеці. Воло-
димирська тюремна бібліотека унікальна – коли я побачив у списку,
що там є (а зошит був товстий, сторінок на 500 – список літератури
тюремної бібліотеки), то я зрозумів, що потрапив у дуже солідний
гуманітарний університет. Представлені всі філософи – і Геґель, і
Кант, і Фіхте, і Шиллер. Я вже не кажу про інші країни – я кажу
тільки про німецьку філософію. Художня література європейська –
вся. Історія – 29 томів Соловйова, Ключевський... Я маю виписки з
усіх тих томів. І Татіщева три томи... Я собі думаю: Боже, я тут усе
спланую і буду тут собі працювати! Я справді засів, я перерив усього
Соловйова... Дуже жалкую, що коли в 1989 – 1990 роках хлопці пи-
сали статті про українсько-російські стосунки, я був заклопотаний
організаційними справами. Вони давали деякі цитати з Соловйова, а
я мав більше матеріалу про те, як московські царі готували понево-
лення і омосковлення українського народу. Та в мене часу тоді на це
не було. Одне словом, час у Володимирі минав надзвичайно цікаво.
В. Овсієнко: А як та бібліотека зібралася?
М. Горинь: Бібліотекарка – така старша жінка, прізвища її не
пригадую – так відповіла на моє запитання, де вони взяли царські
видання, до 1917 року: «Это громили дворянские гнезда и книги пе-
редавали в тюрьму». Казали, що там Фані Каплан увесь свій термін
працювала бібліотекаркою. Там залишила і свою бібліотеку.
В. Овсієнко: Ага, дворян у тюрму – і книги теж?
М. Горинь: І книги теж у тюрму. То я вам скажу, що там художня
західноєвропейська література вся представлена, історія представле-
на, філософія представлена. Так що було над чим працювати. Я вам
щиро скажу, без пози, що коли закінчувалися мої три роки тюрми,
а я ще свого плану не виконав, то думав: Боже, хоч би затримали ще
місяців на три-чотири! Це був прекрасний тюремний університет!
Чому? Ми відмовилися від роботи. Єдиний чоловік, який пробував
ходити на роботу, і то не завжди, був Святослав Караванський. Він
казав, що йому там легше. А ми не ходили. Нам знижували пайку
з 2400 кілокалорій на 1950 – а 450 кілокалорій є солідна добав-
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ка, – але ми пішли на те, щоб підтягнути животи, зате мати час на
читання.
Це те, що можна було б розказати про Володимирську тюрму.
В. Овсієнко: А ваші виписки не забирали?
М. Горинь: За кожного обшуку брали на перевірку, але повер-
тали.
В. Овсієнко: І вам удалося їх привезти додому?
М. Горинь: Не все вдалося привезти, бо коли я звільнявся з
мордовського концтабору, то почував себе трохи погано і не все
взяв. Адміністрація потім прислала мені мої журнали і книги, а
виписок ні.
В. Овсієнко: А тоді діяло правило, що зек має право тільки на
50 кг речей?
М. Горинь: Так. Я майже всі свої книжки – покажу вам спи-
сок – може, 50 книжок залишив тюремній бібліотеці. Думаю, хай
люди, які прийдуть після мене, читають їх.
В. Овсієнко: А як можна було одержувати книги в тюрмі?
М. Горинь: Через «Книга – поштою».
В. Овсієнко: А надсилати не можна було?
М. Горинь: Надсилати – ні.
В. Овсієнко: А коли заборонили передплачувати закордонні ви-
дання?
М. Горинь: Я не передплачував ніяких закордонних видань, то-
му що нам хтось присилав.
В. Овсієнко: А пізніше їх не можна було й передплачувати.
М. Горинь: Не можна було. Я хочу сказати, що репресії розпоча-
лися після того, коли нашу заяву обнародували в ООН. Тоді відразу
скоротили список літератури, яку видавали, обмежуючи тільки ра-
дянськими виданнями, скоротили видачу іноземних ґазет. Це десь у
1969 році. Під кінець нашого перебування у Володимирі вже не було
тої розкоші, що на початку.
Гадаю, що вже досить тих усяких тюремних справ. Але хотів би
ще звернути увагу на приїзд радянських достойників до нас. Вони
приїздили з одною метою – агітувати нас покаятися. Хочу вам ска-
зати, що, по-моєму, ніхто з українських політв’язнів не пішов на це.
Потім уже, коли ми сиділи вдруге, дехто покаявся – була заява Оле-
ся Бердника, здається, покійного Василя Романюка – майбутнього
Патріярха Володимира. Але то було вже після ув’язнення.
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В. Овсієнко: Його шантажували, що посадять сина Тараса.
М. Горинь: Оце все про Володимир. Далі хочу розповісти, як я
1970 року повернувся з тюрми у Мордовію.
В. Овсієнко: Ви пам’ятаєте дату того Зубово-Полянського суду?
В липні 1967-го...
М. Горинь: Не пригадую. Але мене вивезли з Володимира тро-
хи раніше, бо перебування в дорозі зараховувалось як перебування
в тюрмі – день за три. Так що я прибув у 17-й Мордовський табір
трошки раніше. Може, в червні.
В. Овсієнко: Це посьолок Озьорний. По-мордовському – Умор.
Я там був у кінці 1975 – в 1976 роках. Мій батько як приїхав на по-
бачення, то дивувався, які тут назви страшні: Мордовія, Потьма,
Явас, Умор...

СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В КОНЦТАБОРІ
М. Горинь: Коли влітку 1970 року я повернувся з Володимирської
тюрми в 17-й табір, то ми вирішили відзначити сторіччя з дня на-
родження Лесі Українки. Богдан переслав мені твори Лесі Українки.
Я організував наукову конференцію на 10 днів.
В. Овсієнко: Але ж Леся народилася в лютому 1871, так?
М. Горинь: Так, так. А ми зробили конференцію, коли я повер-
нувся. То не має значення. Я взяв унікальну тему – десь збереглися
її шматочки, треба буде збити докупи – «Філософія поразки в твор-
чості Лесі Українки». Михайло Сорока взявся за головну доповідь –
«Життя і творчість Лесі Українки». Він прекрасно це зробив!
Ми десять вечорів збиралися в їдальні і читали доповіді. Ка-
гебісти поводили себе тактовно. Брав участь Скуїнек – латиський
поет. Він і зараз живе, я його бачив. Представники всіх націо-
нальностей брали участь у вечорі Лесі Українки, перекладали її
твори. Це була унікальна наукова конференція! Але всі докумен-
ти пропали – забрали їх кагебісти. Я думав собі: Боже мій, якби
скомпонувати такий том про ті десять днів Лесі Українки в мор-
довському концтаборі – то була б унікальна річ. Але нічого ж не
залишилося...
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МИХАЙЛО СОРОКА
У 17-му концтаборі був і Михайло Сорока. Архітектор за ос-
вітою, він дуже гарно малював і посилав багато малюнків різних
птахів моїй маленькій Оксані. Вони з Оксаною листувалися. Ми-
хайло Сорока – мудра, широко освічена людина. Я постійно собі
думав так: Боже мій, якби на чолі нашого руху опору був Михайло…
Адже від духовної стелі лідера залежить духовна стеля цілого руху.
Коли ми, Василю, приїхали в табір (ви вже того не застали), то зуст-
рілися з великою плеядою політв’язнів – учасників УПА, українсь-
кого підпілля.
В. Овсієнко: Кількох я ще застав: Дмитро Синяк, Микола Кон-
чаківський, Іван Мирон, Михайло Жураківський, Роман Семенюк,
Василь Долішній... То найкращі люди, яких я знав у своєму житті.
М. Горинь: Але ж не п’ятсот-сімсот-тисячу? Так, від духовної
стелі лідера залежить висота стелі цілого руху, який він очолює – то
без сумніву. Стосунки між людьми, рівень стосунків, людське бла-
городство може або культивуватися, або може бути кинутим під но-
ги. Я тою людиною захоплений. І написав спогади. Цього року десь
у Сокалі святкували день народження Михайла Сороки. Я їздив
туди.
Ми ходили з ним, і він розповідав про всі перипетії і пригоди.
То була особа, яка думала про громаду. Треба сказати, що в таборі
були люди, які після роботи не мали чим зайнятися, хіба в шахи
грати. З ними тяжко співіснувати. Ми ж приходили з роботи і кида-
лися до книжки, читали, конспектували чи писали. А якщо людина
не мала чим зайняти свій інтелект, то це, знаєте, ставало джерелом
усяких непорозумінь. У той час це було досить типовим – там поби-
лися, там побилися... Михайло був арбітром у таких справах. Не ли-
ше арбітром, але архітектором нормальних міжлюдських стосунків.
У таборі заборонено було що-небудь вирощувати. Хіба квіти.
Але Михайло між квітами садив салату, петрушку, і в один прекрас-
ний день пройде поміж квітами (бо він квітами цікавився), збере,
помиє – і є ціла мидниця салати. Салата, звичайно, з олією. Він
збирав усю українську громаду в 17-му. Тих українців у 17-му було
чоловік 50, не більше. Ми приходили за той стіл, їли і вели розмови.
Це була форма зближення.
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Коли я розповідав повстанцям про наш рух, то вони казали:
«Та що ви тим словом хочете зробити? Ми автоматами нічого не
зробили, а ви словом хочете зробити? То все дурне, треба братися за
зброю». Ця дискусія ні до чого не приводила. Ми не могли довести,
що тепер їхня позиція абсурдна, вони не могли зрозуміти цього.
Михайло Сорока все це дуже добре розумів. Я казав: дуже доб-
ре, ось вам залишилося 6 років. А мені (коли прибув на 11-й табір)
лишалося 5, бо я рік відсидів під слідством. А він же сидів із 1937
року – з невеличкою перервою на місяць чи півтора!
Я щовечора ходив з ним за бараком і ми вели розмови. Перетру-
шували весь отой період українських визвольних змагань. Ось є в
мене один його зошит. З нього видно інтереси Михайла Сороки.
Він зробив прекрасну доповідь про Лесю Українку. Отут біоґра-
фія Лесі Українки починається – дивіться, минуло майже 30 років,
а я досі пам’ятаю: «Вона народилася в той час, коли студент Грине-
вицький кинув бомбу в царя Олександра». Суха біоґрафічна довідка
про Лесю Українку перетворилася в роздуми про Лесю Українку.
Він і тут був дуже здібний і талановитий. Ось перед вами зошит,
який Михайло вів собі. Подивіться, що він виписує: Купрін, Максим
Рильський. Бачите, що його цікавить... Бо та молодь партизанська:
«Я Рильського читатиму? Та то комуняка!» Ось далі Шевченко, «Ве-
ликий льох». Дивіться, який у нього гарний почерк... «Три лірники»
Шевченка. «Великі роковини». «Богдан Хмельницький – великий
гетьман». Володимир Сосюра – «Любіть Україну». «З історії русів».
Кіплінґ – «If». Ось маєте Павловського. Метлинський. Чернишевсь-
кий... Оце духовний світ цієї людини.
Я не випадково це гортаю. Може, це вам не так цікаво, але я
хочу сказати, що Михайло Сорока не був зациклений, вузько обме-
жений чоловік. Ви бачите: і Кіплінґ, і Чернишевський, але все воно
спрямоване на утвердження української національної ідеї. Отакий
був Михайло Сорока.
В. Овсієнко: Це вам удалося вивезти з табору?
М. Горинь: Так, у мене є ще один його зошит.
В. Овсієнко: Думаю, зошит не був отак підписаний, коли ви йо-
го вивозили?
М. Горинь: То я підписав пізніше У мене кагебісти вкрали один
зошит. Михайло Сорока дуже переживав за долю в’язнів. Він весь
час думав, щоб вони не деґрадували. Коли я приїхав у табір і почав
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розповідати йому про психологію взаємин, то він захопився моїми
лекціями. Я йому ніби лекції читав вечорами з психології взаємин.
Він каже: «Знаєте, треба написати брошуру про психологію взаємин.
Я не можу дивитися, як наші між собою сперечаються і сваряться, а
ще до того і б’ються».
Я дав йому літературу з фізіології, з психології. Достатньо, щоби
мати якийсь теоретичний багаж. Адже він психології доти не вивчав,
мав тільки загальні уявлення. На базі того він написав унікальну
брошуру. Один екземпляр її повинен бути в Івана Кандиби, наскіль-
ки я собі пригадую. На базі фізіології він писав про конфлікти, які
виникали в таборі між в’язнями. Він завжди вмів гарно розпочати.
Починається ця брошура десь так:
«Я бачу таку картину: молодий хлопець умивається, роздягну-
тий до пояса, а біля нього стоїть його колеґа, політв’язень. Той моло-
дий чоловік, збуджений водою в тепле літо, бризкає водою на того,
що стоїть поруч. Той вибухнув. І чому вибухнув, чому не зрозумів
жарту? Чому в нього така напружена психіка, що він готовий кину-
тися? Це – комплекс: людина боїться, щоб хтось не подумав, що їй
можна ставати на голову». Далі йшов виклад його розуміння психо-
логії взаємин.
Отакий то був чоловік – всесторонньо обдарований. Малював,
архітектура, література, історія – коло його інтересів.
Михайло Сорока розповідав, що в нього вже був інфаркт, що він
хворий. У нього очі – як дві рани, з такими прожилками. Було вид-
но, що ця людина хвора і втомлена. А тіло – як набитий м’яч. Щоб
показати, що він може робити, каже: «Дивися, Михайлику!» – падає
на руки і стає свічкою. Стоїть свічкою і руками йде по землі. Отакий
був Михайло, коли мав 60 років.
Після роботи чекісти часом організовували політзаняття. Ніхто
з наших на них не ходив, і Михайло не ходив. А одного разу ба-
чу – Михайло пішов. Кажу: «Михайле, ви чого пішли туди?» – «А я
хотів подивитися». А вдруге бачу – вискакує через одну сходинку, як
стріла. Думаю: «Що він так вискакує з цього будинку?» А в нього,
очевидно, боліло серце, мав напад сердешний.
Вечеря. Після вечері ми йдемо на прогулянку. Ми кожен вечір
прогулювалися. Кілька місяців підряд були прогулянки, унікальні
розмови, якесь єднання душ. Ось із Валентином Морозом він не на-
лагодив таких близьких контактів.
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Був конфлікт між окремими українцями і росіянами. Я запро-
понував Михайла Сороку як посередника. А Леонід Бородін: «Та
що таке Михайло?» Та коли Сорока уладнав конфлікт, Бородін зро-
зумів, що то за особистість.
Отож 16 червня 1970 року після вечері ми теж вийшли на про-
гулянку за барак. Це доріжка між бараком і запреткою, і віддаль від
барака до запретки 10 метрів, не більше. Ми там завжди ходили.
А там такий невеличкий спуск. Михайло казав мені, щоб я йшов
уперед. Кажу: «В чому справа, Михайле?» – «Та ви знаєте, мені тро-
хи тяжче спускатися». А він був такий хворий, що навіть той малень-
кий спуск складав для нього трудність.
В. Кіпіані: Як дерев’яними ногами.
М. Горинь: Отак ішов… Видно, йому тяжко було спускатися. Але
ми вже так відреґулювали наші ходіння – то десятки і сотні разів,
може, було – що я йшов поволі і знав, у якому місці він повинен ме-
не догнати, коли вже дорога рівна. Я підходжу до того місця – а Ми-
хайло мене не догнав. Обертаюся: «Що таке, Михайле?» А він: «Ой!»
Я тоді відразу кладу його: «Лягайте, Михайле! Негайно лікаря!»
А був такий Гаврилов – це капітан підводного човна, який на-
писав книжку про чеські події, з критикою радянської влади. Йому
всунули повну котушку – 12 років, 7+5. Ще нікому тоді стільки не
давали. Я побіг до одного нашого – забув його прізвище, санітаром
був у санчастині – кажу: «Іди подивися – Михайло дуже тяжко хво-
рий». А він ще й іти не хоче, бо в нього з Михайлом конфлікт був.
Я беру швабру в руки... Він нічого не знав у медицині, але сказав,
що треба робити руками штучне дихання. Гаврилов сідає йому на
коліна і робить штучне дихання. Махнув 5-6 разів руками Михай-
ловими – тут у нього покотилася сльоза з ока – і Михайло вмер.
Значить, ми самі його добили…
Але, знаєте, я переконаний, що люди відчувають свій кінець.
Був такий Пірус Василь – районний провідник СБ, дуже міцна, але
грубувата людина. Того самого дня йдемо з Михайлом по тій доріжці
і бачимо, що на дроті на запретці висить маленьке кошеня, порани-
ло себе, кров тече з боку – таке маленьке кошеня, як долоня. І Ми-
хайло кричить: «Дивіться, кров, кров!» А Пірус: «Ну і що, що кров?
От знайшов велику біду! Ви що – крові не бачили?» І я тоді відчув,
що щось у Михайлові робиться – він ніколи так не реаґував, то була
дуже спокійна людина. А то був останній його день.
— 69 —

Запалити свічу
Коли ми занесли його до медпункту, то Гриць Пришляк узяв
твори Шевченка, ще якісь там твори і читав, як Псалтир. Бо Псал-
тиря там не було.
Ми його відпровадили... На другий день привезли труну, пок-
лали його в труну. Ми на роботу не пішли і ніхто нас не карав за
це. Значна частина в’язнів пішла, але найближче оточення не пішло
І Пірус не пішов, і Пришляк не пішов. На тому закінчилася ота вся
справа.
А ще вранці, коли ми йшли на роботу, бачу, Михайло йде і
щось несе за спиною (а завтра в мене день народження). Думаю:
що ж то Михайло несе? Щось, очевидно, хоче мені подарувати?
А то був Вергарн. Коли вже Михайло помер, я прочитав надпис на
тій книжці – є на тій книжці і знімочок Михайлів маленький –
чіткий, гарний знімок. Перші слова я вже, бачите, забув, але далі
слова Вергарна: «Впади і встань! Хай твій лунає крок!» То чотири-
рядковий вірш... Я оце запам’ятав: «Впади і встань! Хай твій лунає
крок!»
Василю, я навіть не знаю, як це можна назвати – це була велика
побратимська любов, це була така відповідальність один за одного,
така потреба в контактах, що я маю вже солідний вік, скоро мені
буде 70 років, але я ще такої спорідненості душ не мав ні з ким по
сьогодні! Михайло Сорока – унікальне явище.
В. Овсієнко: Я знаю те місце, де помер Михайло Сорока. Я був
там після Вас у кінці 1975 – першій половині 1976 року.
М. Горинь: Он, бачите, як.
В. Овсієнко: Туди привезли також і Василя Стуса, потім Романа
Семенюка. Там був кущ шипшини і грядочка квітів коло того куща.
Ми поливали їх. Одного разу ми повернулися з роботи – а куща
шипшини нема. І квіти витоптано, винищено. Нам хтось сказав, що
це капітан Зіненко, начальник тої дільниці, наказав Ісламову і Ко-
ноненку викопати шипшину, роздерти на шматки і посадити перед
штабом.
М. Горинь: А Ісламов і Кононенко – це наглядачі?
В. Овсієнко: Ні, це зеки. Сучня. Роздерли на шматки і посадили
перед штабом, а квіти витоптали. Хтось переказував слова начальс-
тва: «Украинцы там сотворили себе святыню». Але потім я побачив,
що там один пагінець таки виткнувся. Мене звідти вивезли 9 липня
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1976 року, а в кінці літа звідти всіх політв’язнів порозвозили по ін-
ших зонах.
(Кінець розмови 7 грудня 1999 року.)
М. Горинь: Продовжуємо розмову на Миколи, 19 грудня 1999
року.
Отож смерть Михайла Сороки сталася за два місяці до мого
звільнення з концтабору. А тоді мої друзі приготували стіл, щоб від-
значити мій день народження 17 червня. Але вийшло так, що 16 чер-
вня Михайло Сорока помер, і ми використали все це для поминок
по нашому дорогому і близькому другові.

ЛЬВІВ, 1971
Через два місяці, 26 серпня 1971 року, я звільнився. По дорозі
мене зустріли кияни, багато моїх друзів. Серед них були Іван Світ-
личний, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Михайлина Коцюбинська.
Вони просили, щоб я зайшов спочатку до них, перед тим як їхати
додому. Але я сказав, що в моєї матері день народження, який я про-
пустив, то хочу в першу чергу приїхати до матері. У нас удома був
культ матері. Той культ зберігся досі. Я не поїхав до друзів, а поїхав
до матері. (Мати Стефанія померла 2003 року. – В.О.)
У Львові відбулася зустріч з моїми друзями. Серед них я хотів би
назвати нині покійного Вячеслава Чорновола, який при першій же
зустрічі розповів мені, що видає напівлеґальний журнал «Українсь-
кий вісник», що випустив уже 5 номерів, і запитав, чи я готовий
брати в тому участь. Я кажу: «Ясно, то само собою зрозуміло!» Але
це було власне за кілька місяців до його арешту.
Я не розраховував на повернення на свою попередню роботу.
Мені повідомили, що мене не влаштують за спеціальністю. Була
ставка викладача психології, по-моєму, в Університеті. Я подав до-
кументи, але мене не прийняли.
Потім був Технологічний інститут, який займався розробкою
різних автонавантажувачів. Там була дуже цікава людина, ціка-
ва особистість – Голяницький Олександр Олександрович. Він на-
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родився в Ярославлі, на території Польщі. Коли Брусилов прорвав
фронт, то всіх російсько-орієнтованих, як у нас називали, моско-
філів, росіяни забирали з собою, бо угорці жорстоко розправлялися
з москофілами. Він виїхав спочатку на Україну, а потім десь на Урал.
На Уралі закінчив вищий навчальний заклад, разом з Маленковим
керував ковальським заводом (був такий завод), але потім, по-моєму,
в 1949 році повернувся на Україну, став головним інженером Заводу
автонавантажувачів, згодом його директором. Це був єдиний вели-
кий завод, який забезпечував автонавантажувачами всю Україну, і
не тільки Україну – він був потрібен у військовій справі, бо за допо-
могою тих автонавантажувачів піднімали ракети, підвішували їх під
крила літаків і таке інше.
Коли я повернувся з ув’язнення, то подумав собі, що жаль бу-
ло б мені відвідувати директора Голяницького, оскільки впаде тінь
на нього. Коли я ще працював на цьому заводі у психологічній ла-
бораторії, то вся самвидавівська література проходила через його ру-
ки. Я досі не можу збагнути чому, але з Голяницьким я поводився
як зі своїм однодумцем, хоч він був членом бюро обкому партії і
дуже солідна людина. Він завжди казав: «Михайле Миколайовичу,
не звертайте уваги на те, що в черзі на прийом до мене є 10 інже-
нерів – відчиняйте двері першим». Я йому давав усю самвидавівську
літературу, він мені давав книжки з історії України, які виходили в
Польщі – такий був обмін.
Я десь два тижні живу вдома і не знаю, де влаштуватися. У Полі-
технічному відмовили. В Університеті теж відмовили. Я без роботи.
І раптом Голяницький присилає свою людину і питає через неї, а
чому Михайло Миколайович не приходить до мене? На той час він
став директором Технологічного інституту.
Я пішов до нього. Кажу: «Олександре Олександровичу, я не хотів
до вас іти». – «Та ви що! Я тут хочу організувати психологічну лабо-
раторію при Технологічному інституті. Чи не могли б ви мені дати
проспект досліджень, визначити кількість працівників і кількість
грошей, які потрібні для того, щоб лабораторія нормально функ-
ціонувала? Усі такі апарати, які є на Заводі автонавантажувачів, по-
винні бути в мене». Я йому сказав: «Олександре Олександровичу,
шановний, але ж мене не приймуть на роботу!» А він ніби жартома
каже: «Та я ж член бюро обкому партії».
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Я цілий тиждень працював над тим проектом, склав кошторис,
склав тематику досліджень, на який час і скільки потрібно для цьо-
го грошей. Прийшов до нього, а мене не пускають. Я кажу: «То я
напрошуюся чи мене запросив директор інституту?» А там сидить
начальник відділу кадрів і його абсолютно не цікавить, що дирек-
тор пропонує. Кажу: «Я приніс заяву для вступу на роботу». – «А я
вашої заяви не прийму». – «То хто старший – начальник відділу
кадрів чи директор інституту?» Я побачив, що нема що говорити,
пішов до директора й кажу: «Олександре Олександровичу, ви знаєте,
начальник відділу кадрів не хоче прийняти у мене заяви». Він каже:
«Я прошу вибачення... Вибачте мені, але у нас нічого не вийде». Йо-
му в обкомі партії вже це сказали.

ПОКІС 1972-го
Так закінчилися мої спроби влаштуватися працювати за фахом.
Не знаю, чи це правильно буде, але мені здається, що я перший на
Україні відкрив новий фах для українських політв’язнів. Це був фах
кочегара. Я весь час думав, куди мені так улаштуватися, аби можна
було ще щось своє робити. Якщо підеш на роботу землекопом, то
там займатися нічим не будеш. Краще йти кочегаром, бо хотілося
продовжити те, що було в Володимирі – кожен день, цілий день за
книжкою.
Я закінчив курси кочегарів і з 1972 року працював кочегаром до
1977 року, 5 років.
А тим часом події розгорталися дуже швидко. Я в листопаді
поїхав до Києва, порозмовляв із нашою громадою. Кілька днів був у
Києві. Якраз 7 листопада у Світличної...
В. Овсієнко: Октябрини.
М. Горинь: У Надії Світличної, яку наша громада «охрестила»
Октябриною, ми побули на дні народження. Порозмовляли. Є зні-
мок. Нас зняли, коли ми поїхали в ліс за Київ, щоб там провести
розмову. Хто був при тій розмові? Покійний Василь Стус, Іван Світ-
личний, Іван Дзюба і ще один доктор хімічних наук – я забув його
прізвище.
В. Овсієнко: Дворко.
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М. Горинь: Так, Генріх Дворко. Там ми провели розмову, що ро-
бити і куди йти.
В. Овсієнко: А Шумук там був?
М. Горинь: І Данило Шумук був. Вони були здивовані тим, що
я повернувся з концтабору, шість років відбув, але такий хлопець
хвацький і зовсім не видно на мені втоми від в’язниці.
Це тривало недовго. Я не встиг побачити жодного номера жур-
налу «Український вісник». Я почав писати свої спогади про пе-
ребування в тюрмі, щоб надрукувати їх в «Українському віснику».
І раптом обшуки – все це забирають. А ще через короткий час, у
січні 1972 – арешти.
Але, знаєте, єднання Сходу і Заходу України, яке ми започат-
кували в 1962 році, перед тим продовжувалося. На Різдвяні свята
1972 року приїхав до Львова Василь Стус. Я вже знав Василя Стуса з
зустрічі в Києві. Василь заїхав до мене додому і каже: «Я їду на ку-
рорт до Моршина – чи не могли б ви мені запропонувати людину, у
котрої я міг би побути на Святвечорі? Я за все життя не бачив отого
Святвечірнього дійства. У нас то все люди забули». Я кажу: «У мене
є близька знайома».
Вона колись була розвідницею в УПА – унікальна особистість,
яку Роман Шухевич направив у Варшаву, влаштував в офіцерському
ресторані, аби вона слухала, про що розмовляють офіцери, які го-
туються акції проти партизанів. Справді, будучи офіціанткою, вона
давала дуже цікаву інформацію з Варшави через радіопередавач на-
шим партизанам, які знаходилися в Закерзонні. Але коли Шухевич
посилав її у Варшаву, то сказав: «Доню, запам’ятай: якщо в тебе буде
грип і висока температура, мусиш контролювати себе, аби ти не за-
говорила українською мовою. Ви знаєте, мене здивувала така пере-
дбачливість цього не тільки великого військового організатора, але
й талановитого психолога. Усе в розвідниці йшло дуже добре, доки
вона не захворіла на грип і в неї була висока температура. І вона ска-
зала: «Мамо!» Так, як передбачив Шухевич. Вона сказала «Мамо!», а
полька, у якої вона квартирувала, відразу донесла в поліцію, поліція
її арештувала і відправила в совєтські концтабори. У концтаборах,
в Інті, вона зустрілася з моєю майбутньою дружиною Олею. Ця теж
називалася Олею.
В. Кіпіані: Як її прізвище?
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М. Горинь: Прізвище її Мороз, а псевдонім «Малуша». Оця Оля
була хресною мамою моєї Оксани. Коли Стус попросив, аби його
влаштувати на Святвечір і на Різдвяні свята в сім’ї, де зберігаються
наші традиції, то я направив його якраз до цієї Олі. Стус був захоп-
лений. Він повернувся до Львова, по-моєму, 9 січня. 9 січня 1972
року ми святкували Марії у Марії Гель. Тут зібралася, по суті, вся
опозиційна інтеліґенція. Коли я проводжав Стуса – а він ночував у
Ірини Калинець – то по дорозі Ірина каже: «А ти знаєш, Михайле,
мені здається, що за мною хтось слідкує». А то було за три дні до
арешту. Я кажу: «Ірино, якщо за тобою слідкують, тебе будуть брати
дуже швидко». А ще вона сказала, що на кожному кроці слідкують.
Я сказав, що якщо на кожному кроці, то це означає, що через тиж-
день-два її заарештують. Це робиться тільки напередодні арешту.
Стус поїхав, переночував там, 11 січня виїхав зі Львова додому, а
12-го його заарештували в Києві. Протести, що ми їх понаписували,
якогось значення не мали. То була чорна ніч брежнєвської реакції.
Людей, які мали причетність до заарештованих, викликали в КГБ,
допитували. І мене з братом Богданом викликали на судовий процес
до Києва. Тобто дали повістку, щоб ми були свідками на судовому
процесі.
А перед тим на допити нас викликали в КГБ у Львові. Мене до-
питували про Світличного, Дзюбу і, по-моєму, про Сверстюка, точ-
но не можу сказати. Ну, для людини, яка пройшла такий універси-
тет, цей допит був дитячою іграшкою. Ми собі не дозволили робити
якісь ляпи. Слідчий Дзюби Кольчик сказав: «Михайле Миколайови-
чу, ви були в мене як свідок, а підете до полковника такого-то – там
будете як звинувачений». Він хотів мене залякати.
Той полковник був також слідчим Івана Світличного. Виявило-
ся, що Світличний був надзвичайно талановитий архіваріус: усе те,
що ми присилали з тюрми, у нього було добре упаковано в папки,
підписане і покладене в його величезну бібліотеку. Коли кагебісти
зробили в нього обшук, то все те забрали. І мої заяви, переслані з
концтабору, теж були забрані. У нього на столі лежали мої матеріа-
ли, написані від руки. Була одна заява, написана тайнописом між
рядками ґазети. Як вони це виявили? То вже потім з’ясувалося, що
вони розкрили нашу технологію. Полковник мені пригрозив, але я
добре зрозумів, що, очевидно, я побув удома всього три-чотири мі-
сяці і мені знову доведеться йти в тюрму.
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Ми з братом Богданом відбули ці допити достойно. Були на судо-
вому процесі, бачили там свідків звинувачення. Основними свідка-
ми звинувачення були Микола Холодний і Зіна Франко – із друзів,
мається на увазі. Бо були люди, далекі від нашого середовища.
В. Кіпіані: А що рухало тими людьми, котрі давали свідчення
звинувачення на судовому процесі і в попередньому слідстві?
М. Горинь: На це дуже проста відповідь. Це страх за свою долю:
якщо будеш опиратися, то можеш попасти в оце млинове коло, яке
може тебе зім’яти. Багатоманітної мотивації нема. Це одна мотива-
ція: тільки страх.

УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНКСЬКА ГРУПА
Після судів я, працюючи кочегаром, старався собі щось роби-
ти, але одночасно постійно контактував із сім’ями заарештованих.
Я став своєрідним адвокатом: треба написати якусь заяву – Атена
Пашко, дружина Чорновола, питається в мене; треба щось зроби-
ти для Леоніди Світличної – включно до того, що поремонтувати
якийсь кран, – я їду до Києва.
Контакти були, але я поки що не входив у якийсь рух опору.
Власне, це був період, я би сказав, стаґнації після удару, завданого
національній демократії України в 1972 році.
Десь у травні 1976 року до Львова приїздить група москвичів:
академік Юрій Орлов, Алік Гінзбурґ – референт Солженіцина, і та-
кий український учений Валентин Турчин, доктор математичних
наук. Вони живуть у нас і ведуть розмову про те, щоби утворити
Гельсінкську Групу – уже в Москві Гельсінкська Група утворена, її
лідером був академік Вірменської Академії Наук Юрій Орлов, фі-
зик-теоретик. Вони рекомендують нам влитися в Московську Групу.
Я кажу: «Знаєте, власне, я за такий рух, але я був би проти того, аби
ми, українська громада опору, вливалася в московський рух. Ми хо-
чемо створити свою, Українську Гельсінкську Групу».
Була така розмова. Але була одна дуже цікава деталь. Алік Гінз-
бурґ живе в мене. У брата, здається, живе Валентин Турчин. У когось
третього з наших Орлов жив. Я навіть не знаю де. Ми домовляємося
на другий день зустрітися де – на Високому Замку. Я йому хочу по-
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казати Львів. Хто був у Львові, той знає, як височить над Львовом
Високий Замок. Побачити панораму Львова, панораму тих львівсь-
ких дахів, про які з захопленням говорили всі, хто приїжджав до
Львова, найкраще з Високого Замку.
На другу годину йду вулицями Львова. Під’їжджає авто, садять
мене в авто, везуть до начальника КГБ Миколи Петровича Полудня
і тримають там. Я кажу: «Прошу вибачення, але я піду». Бачу, нема
ніякої розмови – а вони тримають мене. «А як же ви пройдете без
перепустки? Ми ж вам перепустки ще не виписали». Значить, на
прохідній мене не випустять із будинку КГБ. Кажу: «Та нічого, я
все-таки пішов». Я бачу: за десять друга година, у мене зустріч. А він
усміхається, бо дуже добре знає, чому я поспішаю: усе вони прослу-
хали в мене в хаті і знають, що Орлов уже на Високому Замку че-
кає, що я запізнився. Я пройшов, мене пропустили без перепустки.
Пропустили, я сів у таксі і примчався на Високий Замок. Зустрівся
з Орловим і кажу: «Слухайте, ну як ви так довго чекали мене? Адже
мене кагебісти затримали». А в нього дивна відповідь – так спокійно
каже: «Я здогадувався, що вас затримають кагебісти».
Так відбулася розмова про те, що треба створити Київську Гель-
сінкську Групу. Я не пам’ятаю, з ким це я з наших людей мав таку
розмову... Та людина теж підтримала таку думку. Але якихось кроків
тоді не було зроблено. Я тоді мав свою концепцію і скажу про неї.
У 1976 році я ще працюю кочегаром, а десь у кінці жовтня чи на
початку листопада приїздить до мене Микола Руденко і привозить
проект основного документа – «Меморандум № 1» – про створення
Української Громадської групи сприяння виконанню гельсінкських
угод. Сидимо в одній квартирі, де я зустрічався з різними друзя-
ми – у помешканні Садовських, давньої української інтеліґенції,
Гані Садовської. Я вношу поправки до цього документу, тобто я беру
участь у редаґуванні першого Меморандуму Української Гельсінксь-
кої Групи.
Коли зайшла мова з паном Руденком про мою участь у Групі, то
я сказав: «Пане Миколо, вас через півроку посадять – хто буде про-
довжувати цю роботу? Я вважаю, що український визвольний рух
повинен бути перманентним, він повинен постійно посилати в тюр-
ми людей. Як колись ішли наші юнаки на Запорожжя. Тюрма – як
Запорожжя (мені думається, що я перший видумав цю фразу, ще
коли ми були в тюрмі). Значить, тоді я піду». Я не дав згоди. Але дав
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Миколі Руденку телефон нині покійного Олекси Тихого в Дружків-
ці, дав адресу Івана Кандиби і ще якусь.
Буває щось таке в людини, коли вона стає, як провидець: якщо
порахувати від листопада місяця до дня арешту...
В. Овсієнко: Руденка і Тихого заарештували вже 5 лютого 1977
року.
М. Горинь: О, ще швидше навіть! Три місяці. Тоді перебирає
на себе функції керівника Оксана Мешко. За той час було видано
три номери Бюлетня Української Гельсінкської Групи. І от до мене
приїхала Оксана Мешко і просить: «Ну, Михайлику, а тепер черга
за вами». Кажу: «Добре, Оксано Яківно». І ми почали готувати чет-
вертий номер.
Хочу вам сказати, що основна робота випала на мою сім’ю. Ми з
дружиною Ольгою в підвалах друкували ці матеріали, передавали до
Києва, з Києва їх передавали до Москви. Так було видано четвертий,
п’ятий, шостий і сьомий номери. У мене зберігся тільки четвертий
номер. (Здається, на 20-річчі Української Гельсінкської Групи я той
номер показував). Нам допомагала пані Ганна Зарицька, в пивниці
якої у Старому Селі підо Львовом ми друкували Бюлетені, а також
пані Богданна Цецяло з Пустомит.

ОБШУКИ
Ця напівлеґальна робота тривала з 1977 до 1981 року. У 1981 році
на мене чинять капітальний тиск. Чому? Михайлина Коцюбинська
повідомила мені, що в Москві стався провал. А я, вже працюючи в
лабораторії економіки провідним психологом великого підприємст
ва «Кінескоп», дізнався від співробітника лабораторії, що Михайло
Горинь повернувся до підпільної діяльності. Цей чоловік не хотів
контактувати з кагебістами. Коли його викликали, то він ішов, але
коли повертався, то переповідав мені все, що там говорилося. Я зро-
зумів, що десь стався провал.
Після цього почалася серія обшуків. За чотири місяці – від
серпня по грудень – у мене провели п’ять обшуків. Я не встигну
поскладати своїх книжок, як уже новий обшук. Львівська ґазета
«Вільна Україна» напередодні першого обшуку надрукувала статтю
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під назвою «Обери шлях». На розвороті великий матеріял, де мене
звинувачено в усіх гріхах: і аґент ЦРУ, і запроданець, і буржуазний
націоналіст. Увесь набір лайливих слів, які використовувало КГБ в
боротьбі проти українського руху опору. Я розумів, що йде до кінця.
Це не моя ідея, яку зараз скажу, це ідея дружини Караванського Ні-
ни Строкатої: завжди виходити в місто з портфелем, у якому повин-
ні лежати рушник, мило, зубна щітка і всі такі інші речі. Скажу, що
я не завжди дотримувався цього принципу, але старався.
Та одного разу сталося так, що коли я йшов із повним портфе-
лем матеріялів нового номера Бюлетеня Гельсінкської Групи, мене
зупинили кагебісти: «Михайло Миколайович, вас запрошує Микола
Петрович». Завжди було «Михайло Миколайович». На вулиці прямо
так, «Михайло Миколайович», як старі добрі друзі. Кажу: «Хлопці,
я не хочу йти з вами – я піду в бібліотеку, я зайнятий. Треба було
мені запрошення надіслати». – «Але ми мусимо вас привезти». – «То
що, будете руки крутити?» Їм чомусь потрібно було мене затримати,
налякати і таке інше. Але тоді мене таки не обшукали.
Контакти з кагебістами завжди виникали так несподівано. Во-
ни були розраховані на те, аби тиснути на психіку людини і таким
чином постійно тримати її в напрузі. Вони не зрозуміли тоді, що ми
з дружиною ту напругу зняли. Коли я з дружиною включився в та-
ку роботу, то сказав: «Олю, ми добре знаємо: через якийсь час мене
посадять. Якщо мене посадять, то це означає, що я вже не повернуся
додому – це буде 15 років. Я тих років не витримаю. І хвороба, і стан
здоров’я не той».
Тож їхні обшуки були розраховані не стільки на те, щоб щось
знайти, а щоби тиснути на психіку. Бо, скажімо, якщо два тижні
тому робили обшук і нічого не знайшли, то через два тижні теж не
буде нічого. Але одного разу після чергового обшуку вони знаходять
лист від Аліка Гінзбурґа, зовсім нерозпечатаний. У ньому йдеться
про те, що там щось у Москві треба, чому ти якісь там матеріяли не
подав і так далі. Алік і москвичі ніколи не знали, що таке конспіра-
ція, – вони були найслабші в ділянці конспірації. Кагебісти той лист
перехопили, принесли, коли робили обшук, і сказали, що знайшли
його в мене. А я його й не бачив.
Напередодні одного обшуку приходить двірничка і каже: «Ми-
хайле Миколайовичу, начальник жеку вимагає, аби на дверях підвалів
поставити номери квартир». Я кажу: «Олю, це кагебісти придумали.
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Вони туди прийдуть і щось принесуть». Треба було б переночувати
там, але було дуже холодно – кінець листопада. А Оля каже: «Краще
вранці встанемо і підемо, подивимося, що вони принесли».
Вранці ми встали. Квартира маленька, треба робити якийсь по-
рядок. Робочий стіл був там, де ми їли. Ми затрималися. Я кажу:
«Знаєш що? Спочатку зробімо в хаті порядок, я сяду за роботу, а
потім подивимося, що там є». Як тільки я це сказав – відчиняються
двері, приходить шість міліціонерів і кажуть, що в нашому підвалі
злодії залишили пограбовані речі – кришталь, золото і шуби. Я ка-
жу: «А я в тій крадіжці участь брав?» – «Ні, ви не брали, але у вас
склали». – «А я що – дав їм ключі?» – «Ні, вони самі відчинили
двері».
Ну, я пішов у підвал. А в мене підвал такий, як оця квартира.
Там у мене був столярний верстат, були всі інструменти, стелажі з
вирізками з ґазет і журналів. Словом, то було дуже добре робоче міс-
це, оскільки квартира маленька.
Приходжу – посередині підвалу целофановий мішечок і щось
у мішечку є. Підняли цей мішечок, подивилися – була там стаття
«Соціальні дослідження механізму русифікації в Україні». Старший
міліціонер, капітан, прізвище якого я не пам’ятаю, запитав: «Михай-
ле Миколайовичу, то ви писали? То ви є автор?» – «Я не є автор». –
«Чому не ви? А там якісь правки є». Виправлення там були: буква
«к», буква «а» такі, як я пишу, але тексту мого нема. Я кажу: «Знаєте,
то стаття неграмотна. Я не міг написати такої неграмотної статті.
Для тих, хто хоч трохи ознайомлений з філософією, з соціологією,
зрозуміло, що не існує «соціальних досліджень» – є дослідження
соціологічні, а явища – соціальні. Той, хто це писав, абсолютно не-
грамотний. То писав ваш хлопець, ви підкинули мені це».
Це був останній обшук напередодні мого арешту. Ті «Соціальні
дослідження» стали основним документом, на базі якого мені дали
15 років.
Але я хотів би звернути увагу на одну деталь, яка має зв’язок
із наступними роками. Коли відбувався обшук, то найбільше радів
мій Тарас. Він був захоплений, він був на висоті. Йому було 8 років.
Він бігав від однієї групи тих обшуковців до другої. Потім до під-
полковника Клименка каже: «А ви чому в нашій хаті ставите під-
слуховуючі апарати?» Тарасику 8 років, а Клименко каже: «А де,
Тарасику?» – «А ось тут підслуховуючий апарат». І справді, наша
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сусідка повідомила, що їй пробили стіну, вставили в її кухні підслу-
ховуючий апарат і вивели дротики до нас. Моя дружина знайшла те
місце шпицями, проштрикала його добре і зіпсувала. Коли ми вже в
1990 чи 1991 році робили обшуки в обкомах партії і в інших устано-
вах, то знайшли документ, що начальник КГБ покарав того офіцера,
який погано влаштував підслуховуючий апарат, знищений сім’єю
Горинів. Отакі причинки до історії.

ДРУГИЙ АРЕШТ
Як тільки мене заарештували 3 грудня 1981 року, я оголосив
голодівку. Не знаю, на який день – на восьмий чи, може, деся-
тий – мені стався сильний серцевий напад. Виявилося, що це був
інфаркт. Мене лікували всього тиждень, а після цього я знову ходив
на слідство, опустивши руки. Не міг випростатися. Цілий рік. Це
був рік мук. Я весь час думав, що мені доведеться відправитися на
той світ.
Другий мій процес я провів дуже добре. Він зводився до дуже
простої схеми: приходив слідчий – а слідчим був не кагебіст, а за-
ступник начальника обласного прокурора по контролю за діяльніс-
тю КГБ – і з тим заступником обласного прокурора, галичанином із
Миколаївського району, – його прізвище Дорош Василь – я постій-
но вів розмови, які ставили його в незручне становище. Я міг казати:
«Василю, от настане певний час, і ми тебе будемо судити за те, що ти
оце робиш». Одного разу він не витримав, зірвався і сказав: «Поки ви
будете мене судити, ви згниєте в концтаборі!» – «А тепер, Василю,
видно, що ти справжній кагебіст».
Минув якийсь час, я вже сидів у тюрмі, а Дорошу було щось на
душі погано. Через те, що я використав один психологічний прийом.
Сказав йому: «Василю, я помру в концтаборі, але я завжди буду тобі
являтися. Коли ти будеш підносити чарку коньяку, я тобі явлюся.
Коли ти будеш цілувати свою коханку – я тобі явлюся. Я тебе не
покину до самої смерті». Це справило на нього жахливе враження.
Ірина Калинець пізніше розповіла, що коли я вже сидів у тюрмі, а
вона була на волі, то одного разу Василь Дорош зустрівся з нею десь
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у центрі міста і каже: «А що ж той Горинь мене так проклинає, коли
я йому нічого поганого не зробив?»
Слідство тривало місяців десять.
В. Кіпіані: А свідки якісь проходили по вашій справі?
М. Горинь: Так, проходили свідки. Ви знаєте – і пан Василь це,
мабуть, теж добре знає, – що ті люди, які вже раз відбули в концта-
борі, набули великого конспіративного досвіду. Якщо вони робили
якусь конспірацію, то зловити такого чоловіка дуже тяжко. То пер-
ший раз здавалося, що КГБ все знає. А потім виявилося, що воно
дуже мало знає. Тому в мене, по суті, серйозних свідків не було. Було
кілька. А що то за свідок? Я поїхав лікувати собі нирки в Труска-
вець – це десь у лютому було, за якихось там 8 чи 9 місяців до аре-
шту. Разом зі мною в номер посадили, як він назвав себе, викладача
кооперативного технікуму Жугарєва. (Такого працівника, як згодом
з’ясувалося, в тому технікумі ніколи не було). З ним я не мав нія-
ких розмов, бо був зайнятий – у бібліотеці сидів, як правило. А він
на судовому процесі заявив, що я аґітував його в антирадянському
дусі. Що я називав події в Афганістані аґресією Радянського Союзу і
багато таких речей. Таких свідків було кілька. Власне, судовий про-
цес був дуже слабенько підготовлений. Вони не зуміли організувати
таку кількість свідків, як це було перший раз. Було всього, здається,
три свідки.
В. Овсієнко: А там, здається, справа Івана Кандиби фіґурувала?
М. Горинь: То вони хотіли, щоб я щось сказав про Кандибу, а я
відмовився давати відповіді на такі запитання. За відмову давати від-
повіді мені дали окрему статтю по справі Кандиби. Я був суджений
за двома статтями. Не пригадую собі її номера. Вона була мізерна.
В. Овсієнко: Три місяці виправних робіт дали?
М. Горинь: Так-так, щось там таке було. Але тих 10 років особ-
ливого режиму, 5 заслання з визнанням особливо небезпечним
рецидивістом мені дали. Коли я виступав на судовому процесі, то
сміявся. Кажу: «Слухайте, «Соціальні дослідження» неграмотні і не
писані мною. Жодного документа ви у мене не знайшли. Жодних
контактів, які би підлягали судовому розгляду, ви не знайшли – ну
то чому ж ви мені даєте 15 років? Покажіть перед світом, що ви хоч
трохи об’єктивні – ну дайте не 15, а 13 чи 12, чи 14 років. А то так,
як заведена автоматична машина: якщо вдруге сів у тюрму – то 15
років. За те, що перший раз сидів, ви мені даєте 15 років?»
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ТАБІР ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ ВС-389/36
Мене везли в Перм літаком. Уночі привезли воронком у Кучино
Чусовського району, коли вже був сніг – це, по-моєму, був листопад
1982 року. Завели в камеру-одиночку. Зайшов я в камеру, поклав свої
речі і думаю: ну нарешті! Сів і чую: «Кого там Бог приніс?» Я впізнав
голос Стуса і кажу: «Василю, то я, Михайло». – «Та що там...» А тут
наглядачі відразу накинулися. Так розпочалося життя в тому конц-
таборі.
Про що мова? Мова про те, що люди, які знаходилися в конц-
таборах, розуміли свою подальшу долю. Вони не розраховували, що
вийдуть з ув’язнення і зможуть ще чимось зайнятися. Вони знали,
що кожний наступний крок – це тюрма. Через те, що вони були на-
лаштовані на постійний опір існуючому режиму.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕЧІР
В. Кіпіані: 1983 року в 17-й камері, де ви сиділи з Іваном Кан-
дибою, Юрієм Литвином, Василем Курилом, Володимиром Оста-
пенком, Борисом Титаренком, ви проводили шевченківський вечір.
Пригадайте, будь ласка, і, якщо можна, дайте характеристику тим
людям, з якими вас доля звела в Кучинському таборі.
В. Овсієнко: Цей вечір, до речі, готувався, коли я ще був з вами
у 17-й камері, але безпосередньо перед тим мене від вас забрали, і я
дуже жалкував, що не був з вами.
М. Горинь: Ви не пригадуєте, чия це була ідея?
В. Овсієнко: Звичайно ж, Ваша. Ви пригадали, що в Мордовії
організовували наукові конференції до ювілеїв Лесі Українки, Ми-
хайла Грушевського, – давайте й тут зробимо.
М. Горинь: Я завжди прагнув вийти за межі тюремного побуту
і узвичаєного кола інтересів в’язнів. Збагатити той побут досвідом
«великої зони» означало не тільки розширити пізнавальні рамки,
але тим самим здійснити психотерапевтичний захід. У 1966 році,
щойно я приїхав на перший концтабір, ми відразу провели вечір
Грушевського. Там Валентин Мороз був головний доповідач, як іс-
торик, а я Грушевського теж прочитав усього і мав багато що сказа-
— 83 —

Запалити свічу
ти. Перевезли нас на 17-й концтабір – давай 100-річчя з дня народ-
ження Лесі Українки. Це було 10 доповідей, 10 днів ми проводили
конференцію – як в Академії Наук. Якби ті матеріали, що в КГБ
забрали, зібрати докупи – то був би унікальний збірник: концтабір
провів 10-денну наукову конференцію до 100-річчя з дня народжен-
ня Лесі Українки, у якій брали участь щонайменше представники
семи націй!
І тепер мене постійно тягне до таких ідей. Російські шовіністи
провели конференцію на тему «Російсько-український діалог», але
то був монолог російського шовінізму. Я пропоную конґрес націо-
нальних меншин і української діяспори на тему «Консолідація сві-
тового українства». Це було сприйнято на «ура». Я зараз готую та-
кий конґрес національних меншин і української діяспори. На ньому
будуть представлені національні меншини в Україні і представники
української діаспори – західної і східної. Завтра буде нарада Всесвіт-
ньої Координаційної ради, я повинен доповісти про це. Якщо нам
удасться дістати хоч якихось 50 тисяч гривень, зварґанити такий
конґрес і добре його висвітлити... Це означає за тиждень наперед
задіяти всі засоби, радіо, телебачення, газети. А потім на закордон,
видати матеріали того конгресу….
Я вже поговорив з Іваном Драчем – він дав згоду, поговорив із
головою секретаріату Олександром Шокалом – і Шокало дав зго-
ду. А тепер треба створити оргкомітет і за півроку підготувати цей
конґрес, включивши науковців до розробки ідеї консолідації світо-
вого українства. Технологія консолідації, теорія і практика консолі-
дації – такі от речі. Мене тягне до того, майте на увазі. Василь то
добре знає.
Про що ми говоримо?
В. Овсієнко: Про вечір Шевченка, наукова конференція в 17-й
камері табору особливого режиму ВС-389/36, Кучино Чусовського
району Пермської області.
В. Кіпіані: А ще я хотів би почути вашу оцінку табірної адмініст-
рації.
М. Горинь: Як той останній начальник називався, що помер?
В. Овсієнко: Майор Журавков. Він помер через днів 10 після
Стуса, у вересні 1985 року. Його спадкоємець, майор Долматов, теж
помер – 4 квітня 1989 року, 46-літнім. Похований за кілька метрів
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від Стуса. Начальниками особливого відділку деякий час були та-
кож Кондратьєв, Снядовський.
М. Горинь: А полковник товстий – як він?
В. Овсієнко: Начальник режиму Фьодоров? Досі здравствує і
очолює Пермську обласну раду ветеранів МВС.
М. Горинь: Значить, ми зупинилися на тому вечорі. Я хочу ска-
зати, що уявлення багатьох людей, які не мають контактів з людьми,
що опинилися в неволі, таке: люди сидять і сумують, коли ж вони
вийдуть на волю. Це глибоко помилкове уявлення: в тюрмі йде ак-
тивна інтелектуальна робота. Пан Василь дуже добре знає дискусії,
які ми проводили. А я не можу забути дискусій із покійним Юрком
Литвином. Вони торкалися проблем теорії українського визвольного
руху, ставлення до анархізму, проблеми прав особи, прав нації, пра-
возахисного руху. Вони мають коріння в українській філософії, ук-
раїнській політичній думці і навіть в українському мистецтві. Юрко
часто згадував, що він написав статтю про Тараса Шевченка як пра-
возахисника. Тобто в неволі було інтелектуальне життя. Я запропо-
нував ідею вечора, присвяченого Тарасові Шевченку.

ТАБІР СМЕРТИ
Я хотів би звернути увагу на те, що десь напередодні приходу до
влади Горбачова КГБ вирішило розправитися з тими політв’язнями,
котрі, на їх думку, могли би бути небезпечними для російської імперії,
вийшовши на волю. Я не сумніваюся в тому, що те, що за один рік,
1984-85, у невеличкому концтаборі померло шестеро людей з двадця-
ти чотирьох... Це найкращий доказ того, що це не випадковість. Вони
вдарили по тих людях, які мали авторитет і воля яких не була при-
глушена довголітніми переслідуваннями і довголітньою тюрмою. Во-
ни дуже добре розуміли, що ті люди, якщо вийдуть на волю, будуть
продовжувати своє, їх не зламала довголітня тюрма. Смерть Олекси
Тихого (5 травня 1984 року), смерть Юрка Литвина (4 вересня 1984
року), смерть Валерія Марченка (7 жовтня 1984 року), смерть Василя
Стуса (4 вересня 1985 року) особливо врізалися в пам’ять.
Тихий то, знаєте, людина, яка не тільки не скорилася, а яка
з викликом демонструвала свою нескореність. Інші теж трималися
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міцно – не було серед наших людей, за винятком 1-2, які тимчасово
здали позиції. А це був виклик імперії. Олекса Тихий не хотів го-
лити вусів. Йому їх голили насильно. Таким чином він протестував
проти тюремного режиму. Його кидали в карцер, він тяжко захворів.
Після арешту він став дуже хворою людиною. Ґрижа була, як вели-
ке яблуко. Потім вона перетворилася в ракову пухлину. Він помер
героїчно.
В. Овсієнко. Помер Тихий у Пермі в лікарні. А того ж дня, 5
травня, прямо на кухні помер Іван Мамчич. Його впродовж тижня
перед тим викликав кагебіст, що приїхав з Полтави. Розкручував
справи воєнного часу, бо ж «Никто не забыт, ничто не забыто» – їм
потрібні були час від часу процеси, щоб підтримувати «температуру»
в суспільстві.
М. Горинь: Дивно і трагічно загинув Юрко Литвин. Я тоді
хворів, не ходив на роботу. Через стіну був Литвин. У свій трагіч-
ний день він постукав мені в стіну і сказав через кватирку: «Вони
мого сина направили в Одесу, а там наркомани. Вони хочуть мене
таким чином зламати, але я не дамся!» І такий трагічний настрій у
нього був! Ви знаєте, я ніби й зараз чую, як він засміявся: «Ха-хаха, не дамся!» Господи, думаю собі, що ж він так? Я стукаю йому в
стіну і кличу його до вікна: «Юрку, Юрку, йди сюди! Поговоримо».
А він сказав одне чи двоє слів – і все, і затих. То було до обідньої
перерви – була, може, якась 11 година.
В. Овсієнко: Це було 23 серпня 1984 року, Литвин сидів тоді в
20-й камері, а ви в 19-й.
М. Горинь: Так, це була моя остання з ним розмова – мабуть, і
його остання розмова з будь-ким, бо він сам був у камері. Коли по-
вернувся Енн Тарто на обід...
В. Овсієнко: Ні-ні, то Ґунар Астра. Він казав, що десь о 10 го-
дині прийшов у камеру, бо в нього скінчилася робота. Він побачив,
що з Литвином щось є, він марить: «Зуби принесли?» – А йому 9
місяців тому лікар Лисенко обпиляв емаль на зубах, щоб коронки
поставити, і більше не з’явився. Юрій тяжко страждав від болю. – То
Ґунар кликав лікаря, але ніхто не прийшов. А о 12-й прийшли на
обід інші співкамерники, то Юрій Фьодоров здогадався відкинути
простирадло і побачив, що в Литвина порізано живіт. Крові нема,
але кишки вивалилися...
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М. Горинь: От бачите, як я забув. Коли Юрка виносили з каме-
ри – ви були там, пане Василю? Коли він ударив рукою по дверях
нашої 19-ї камери – отак-о?
В. Овсієнко: Ні, я був тоді у 18-й.
М. Горинь: Ми чуємо, виносять Юрка, чуємо, як він ударив по
дверях нашої камери. Ми сказали: «Юрко з нами прощається.»
Я хочу згадати ще про одну людину – про Валерія Марченка.
Він прийшов у нашу 19-у камеру тяжко хворий. Ви тоді були в тій
камері?
В. Овсієнко: Ні-ні, я не був з Марченком в одній камері. Він був
з вами і з Кандибою. Це був десь травень 1984 року.
М. Горинь: Він привіз із собою термос, може, дво- чи трилітро-
вий. Там був якийсь компот. То він нас хотів пригостити.
В. Кіпіані: То в нього була шипшина – мама завжди переда-
вала...
М. Горинь: Але ми побачили, що це така хвора людина, то від-
мовилися. Мене вразила якась його внутрішня заглибленість у себе і
приреченість, яка відчутна була в словах, у жестах, у міміці. Це був
чоловік приречений, але не збитий з ніг, не скорений. Я часто бачив
його на верхніх нарах – він сидів, обмотавшись мокрим прости-
радлом, і молився. Завжди казав: «Хлопці, молитися треба! Хлопці,
молитися треба!» А чому обгортався мокрим простирадлом? У нього
нирки не працювали, то шлаки виходили через шкіру. Він намо-
чував простирадло у холодній воді, обмотувався ним. Простирадло
висмоктувала ті шлаки. Коли він викручував простирадло, то текла
рідина, як молоко. І так щодня. І щодня його гнали на роботу. На-
ші протести: «Ви ж бачите, що він важко хвора людина?» – нічого
не допомагали. А потім вони збагнули, що він може померти тут, то
відправили в Ґази біля Ленінграду, в лікарню. Ми зрозуміли, що він
не витримає, бо в дорозі йому не можна буде намочувати простирад-
ло і обгортатися, що 2 – 3 тижні перебування на етапі – то є смерть.
Валерій відійшов від нас і дуже скоро помер – 7 жовтня 1984 року.
Є одна така містична річ, яку я збагнути не можу: як мама, Ніна
Михайлівна, відчувала, куди везуть Валерія? Вона за Валерієм їхала
від Уралу і до Ґазів. То унікальна мама. Є особистості, які постійно
демонструють вам велич людського духу і велич людської моралі.
Мама Валерія – така. Син Валерій – такий. Він не робив істерики
зі своєї кончини, а відійшов в інший світ як світла особистість. Це
— 87 —

Запалити свічу
зразок для наслідування. Як залишитися людиною у свій трагічний
момент – коли відходиш. Треба вміти не тільки жити – треба вміти
вмерти. Отоді ти цілісна людина. Такою цілісною людиною я вва-
жаю Валерія Марченка. Унікальна особистість!
Василь Стус – людина невгамовна, він завжди готовий був ро-
бити Sturm und Drang, постійний наступ. Йому мало було того, що
сидить, – це тільки частина його протесту. Йому постійно треба
протестувати і протиставляти себе. Це протистояння і протистав-
ляння йому дорого коштувало.
У тому концтаборі було чотири карцерні камери. Там завжди
повинен був хтось сидіти. Якщо один виходив з карцеру, вони шу-
кали другого. А був такий час, коли карцери були порожні. Нас ви-
водять на прогулянку – наглядачі роблять у нас трус, обшукують
догола. Повертаємося з прогулянки – вони обшукують нас догола.
На роботу йдемо і з роботи – теж так. Стус не витримує: «Що ви
мене лапаєте, як курку?» Ви пригадуєте, пане Василю, оту фразу?
«Фашисти!» А вони того тільки й чекали. Вони відразу оформляють
постанову – і Стуса в карцер.
Незадовго до того я був в одній камері зі Стусом, але десь за два
тижні до того трагічного інциденту його перевели в 12-у камеру, до
Леоніда Бородіна. І ось коли Стус прийшов після обшуку і почав
готуватися до карцеру, збирати свої речі, то Бородін каже: «Васи-
лю, а чому ви не берете горнятка чи ще там чогось?» – «Я оголосив
голодівку». Бородін питає, на скільки днів він оголошує голодівку.
«Оголошую голодівку до кінця!»
А я був свідком такої розмови. Стус уже раз оголошував голодів-
ку, але його забирали в лікарню і він там припинив її.
В. Овсієнко: На початку 1983 року він голодував 18 діб.
М. Горинь: Коли він повернувся з лікарні, ми розмовляли через
кватирку. Він сказав: «Михайле, як я себе гидко почуваю, що при-
пинив голодівку, оголосивши, що це смертельна голодівка. Я вже
більше такого не зможу зробити».
Коли Василя забрали до карцера, то Леоніда Бородіна відразу
переселили в нашу камеру (ви, Василю, тоді теж були в тій камері,
в 19-й?). І от Бородін розповідає цю історію. А хтось із тих, хто пра-
цював у другу зміну, – а там була робота в дві зміни – сказав, що
десь там на четвертий чи якийсь день Стус постукав до дверей і каже
наглядачеві: «Старшой, дай валидол – сердце болит.»
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В. Овсієнко: Це естонець Енн Тарто – він розносив там роботу
по камерах.
М. Горинь: Так, Тарто. А наглядач відповів: «Ничего, обой-
дешься!»
Не обійшлося. Стус помер 4 вересня 1985 року.
Я був свідком загибелі азербайджанця Акпера Керімова. Він
проявив таку мужність, якої, я вам хочу сказати, доти я не зустрічав.
Він мав чи то рак, чи то таке запалення нирок, що мочився кров’ю.
Це страшні болі. Ми з ним були в лікарні на Всехсвятській. «Горынь,
я не могу кричать, когда вы спите!» А в мене теж хворі нирки були.
Я кажу: «Слухай, Керімов, чи ти маленька дитина? Та якщо тобі
легше, то ти кричи!» Коли він сідав на ту парашу і мочився кров’ю,
крутився... Ви знаєте, я побачив нелюдські болі нирок. Я знаю, що
таке нирки – то є сто зубів у спині. Я знаю, що таке пекельні болі
нирок, коли йде каміння. І от я побачив людину зі страшними бо-
лями, коли нирки розпадаються і йде тільки кров...
Акпер Керімов не був якимось громадсько-політичним діячем.
Його доля була пов’язана з подіями Другої світової війни – його
звинуватили у співпраці з німцями. Але для мене він залишився
зразком людини, яка вміє тримати себе в руках. Навіть відходячи в
інший світ, не перетворився на неврастеніка. Без крику, без жаху він
сприйняв свою кончину.
Згадуючи Валерія Марченка і Акпера Керімова, думаю собі: а
світ без великих людей ніколи не залишається. Навіть у той час, ко-
ли великий каток московського деспотизму розчавлював особистості
і перетворював їх у рабів. Не всіх розчавлював!
Ми й сьогодні можемо тільки дивуватися, як так сталося, що
при поголовній покірності України в ній залишився Василь Стус,
залишився Іван Світличний, залишився Євген Сверстюк, залишив-
ся Василь Овсієнко і десятки, і сотні людей, на яких лежала велика
місія утвердження України як нації.
У 60-х роках були дискусії з цього приводу і я дозволив собі
висловити таку думку. На початку XIX ст. українська нація була
розтоптана російським царизмом. З’явилися тільки невеликі парос-
тки. Але двигнув на плечі українську націю Тарас Шевченко і своїм
словом оживив її, розпропагував її і надав їй не тільки мистецького,
але й політичного обличчя. Він справді виступив як Месія, він зумів
сконцентрувати в собі основні духовні цінності української нації.
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Коли я зараз перечитую Тараса Шевченка, то думаю собі: Господи,
ви, критики, які сьогодні шукаєте чорних цяток на лобі Тараса Шев-
ченка, забуваєте про те, чому ви є на Україні, чому ви залишилися
українцями. Та тому, що на початку XIX ст. був Тарас Шевченко!
І сьогодні пишуть статті про Шевченка на зразок Соломії Павличко,
професора з Ґарварду Грабовича – з ним я мав контакти. Я хотів би
поговорити з ним про його концепцію. Оглуплювати, примітивізу-
вати, деморалізувати Тараса Шевченка – це робити злочин проти
української нації. Шевченко дав нам силу духу. І якщо Стус відій-
шов в інший світ за Україну не тільки як великий поет, але як ве-
ликий герой, якщо поклали за Україну свої голови Литвин, Тихий і
Марченко, то це не випадково. Це тому, що був Шевченко! Без Шев-
ченка хто знає, які б ми були. Але прошу вибачення – я відхилився
від теми нашої розмови.
В. Кіпіані: Ви колись були разом з Семеном Скаличем?
М. Горинь: Був. Він недавно надіслав мені листа. Я побачив у
ньому людину, котра так проникнута своєю ідеєю, що для нього
чисто людські страждання не мали особливого значення. Побачили
б ви його в камері: незаживаюча рана, яка постійно гноїлася, від неї
виходив неприємний запах. Але він відмовився купувати продукти
в ларку і відмовився брати шматок хліба чи шматок сиру від співка-
мерників. Той чоловік міг жити на тій нещасній пайці (а дечого з неї
теж не міг їсти). Він абсолютно відмовився контактувати з адмініст-
рацією. Він утверджував себе силою свого духу.
Я не хочу говорити, наскільки є для мене прийнятна його бо-
гословська, якщо так можна сказати, концепція – я є далекий від
його віри. Але якщо ця віра оволоділа такою сильною особистістю,
як Скалич, то щось у тому є. Це унікальна особистість.

НАД ПРІРВОЮ
У 1986 році я почував себе не дуже добре. Часто мене возили
до лікарні. А 28 червня 1987 року в мене стався страшний серцевий
напад. Перед тим я був на прийомі у Долматова, начальника кон-
цтабору. Після того, як померли наші хлопці, я записався був до
нього на прийом і кажу: «Ну що, а тепер моя черга? Пішов Тихий,
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пішов Литвин, пішов Марченко, пішов Стус...» – «А почему ваша
очередь?» – «А тому, що вмирають тільки українці». Про Керімова я
не згадував. «А вот у меня тоже аритмия!»
Після інфаркту під час слідства у Львові в мене часто бували
серцеві напади. Одного разу вночі мені сталося щось таке, що я за-
дихаюся. Лежав на верхніх нарах, розплющую очі – а вся камера
червона. Ну, думаю, все – це страшний приступ. Зараз щось там
трісне в голові – і я відправлюся в інший світ. Будити хлопців чи
ні? Але хлопці йдуть завтра на роботу. І що вони мені допоможуть?
То я собі звернувся до Михайла Гориня: «Михайле, будь спокійний,
відходь спокійно, не панікуй!» Я себе так заспокоїв.
Але перед тим звільнили з роботи такого ката-лікаря Євгена
Пчельнікова. Звільнили тому, що на Заході вже знали, що Кучинсь-
кий концтабір – це концтабір смерті, що Пчельніков – то є кат, а не
лікар. Прислали такого Грущенка чи Грищенка – молодого хлопця
з Вінниччини. Той Грущенко викликав мене на оглядини й каже:
«Якщо б вам сталося щось погане, то кличте мене в будь-яку годину
ночі». – «Але слухайте, доктор, хто вас викличе?» – «Я попередив,
щоб мене викликали». Він боявся, щоб хтось помер, а викликав ме-
не, бо думав, що я один із тих кандидатів.
І справді, вночі в мене стався приступ. Я думаю, чи кликати. Та,
Бог з ним. Так я пролежав до ранку – і минуло. Вранці хлопці пішли
на роботу. Ви були в тій камері, так?
В. Овсієнко: Був.
М. Горинь: Так, ви пішли на роботу, а я лежав. Під вечір – но-
вий приступ, знов такий самий. Я тоді кажу Петрові Рубану: «Пет-
ре, стукай у двері». Петро таким могутнім кулаком стукає в двері,
викликає наглядача. Наглядач викликає о пів на одинадцяту вечора
лікаря, лікар забирає мене до себе. Я в кабінеті до пів на шосту –
цілу ніч. Він хвилюється, в нього руки тремтять – я бачу, що він
переживає. Дав мені один укол – я чую, щось нема пульсу, пливе.
Я розслабився і кажу: «Що, доктор, фінішуємо?» – «А, может быть,
еще один укольчик?» – «Ну що ти питаєшся – роби». А він каже: «Но
это опасно!» Для серця таке перенавантаження, а там такі ампули,
розумієте, у вену. Я кажу лікарю: «Давай!» І він знову вколов мені
ще один укол. Серце пішло: тук-тук-тук, є. Він зі мною просидів до
пів на шосту, привів мене у камеру. Я ще міг вилізти на нари. А він
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каже: «А коли вранці тобі стане погано, виклич мене. Думаю, посп-
лю хоч дві години».
Вранці, о 9 годині, він сам прийшов. Власне, завдяки цьому лі-
кареві я і вижив. Це було 28 червня 1987 року.

ПОМИЛУВАННЯ
Я думав, що мене повезуть у лікарню, але через кілька днів,
2 липня 1987 року, мене викликають у штаб і кажуть: «Збирайся
на етап». – «Я не піду на етап – я не витримаю етапу.» – «Надо
ехать». – «Ви мене в лікарню не везіть – там такі каменюки, така
дорога, що вона виб’є з мене геть усе». Триває ця дискусія. Зреш-
тою, кажу: «Якщо ви хочете, щоб я їхав, то викличте лікаря – хай
він скаже». Приходить лікар і каже: «Надо ехать». Я кажу: «Докторе,
відповідаєте за те, що я по дорозі помру». – «Нет, вы едете до Льво-
ва». – «Я не хочу на оті нові дискусії їхати!» Але мене забирають.
Я збираю найнеобхідніші речі. Нічого з собою не взяв з камери,
тільки шматок маргарину і шматок хліба. Усе залишив, воно потім
частково пропало.
Вийшов я за зону – бачу, там біля запретки хтось із наших пра-
цює, якісь там стовпи ріже. Не називаю хто, бо то як по телебачен-
ню. Я виходжу за зону, а попереду йде такий високий наглядач – ви
знаєте, як він називався, пане Василю? Високий такий, – іде попе-
реду, і мене не охороняють ні собаки, нічого. Я йду сам, а він тільки
з пістолетом. Думаю: що таке?
Завели мене в концтабір суворого режиму, що за метрів 300
від нашого особливого, і кажуть: «Перевдягайся, ти помилуваний».
Я кажу: «Не хочу! Я не хочу помилування – я хочу реабілітації!» –
«Раздевайся!» – «Я не буду». Тут приходять два наглядачі, стягу-
ють з мене той смугастий одяг, надягають на мене чорний і кажуть:
«Іди!» – «Куди я піду?» – «Іди, там стоїть автобус». Ну, я не пі-
шов – вони мене привели. Дивлюся – Кондратьєв там чекає і Дол-
матов. Долматов і Кондратьєв сідають, і їдемо ми до станції Чусової.
Приїжджаємо до Чусової. «Ідіть беріть квиток. Ви їдете до Льво-
ва». – «Я не буду брати квитка». – «А чому?» – «Я сюди приїхав не
сам – ви мене привезли. Привезли – відвезіть». – «Но деньги у вас
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есть?» – «Є, 200 рублів. Але я квитка купувати не буду». Тут бачу
брата – Микола тут, у Чусовій! Кажу: «Ти як опинився тут?» – «Та
сказали в КГБ, що ти тяжко хворий, щоби тебе привезти». Микола
мене супроводжував. Микола брав квиток, а я не брав квиток ні до
Пермі на потяг, ні на літак.
Приїхав до Києва – в Києві мене затримали на три дні, не хоті-
ли пустити до Львова. Не давали квитків на вокзалі. Я не міг узяти
квитка – «Билетов нет», «Билетов нет». Я сидів у брата дружини три
дні. 5 липня я приїхав до Львова.

«УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК»
5 липня 1987 року... Мене зустрічали наші друзі. Я побачив Вя-
чеслава Чорновола. Перше, що сказав Вячеслав: «Слухай, давай бу-
демо робити журнал, бо він не виходив цих 15 років.»
В. Овсієнко: «Український вісник»?
М. Горинь: Так, «Український вісник». Шостий номер вийшов
у 1973 році вже після Чорновола. Я кажу: «Славку, та я би пішов у
лікарню – у мене страшний приступ був тиждень тому. Я полежу з
місяць. Поговори з іншими – та є ж хлопці у Львові». – «Ніхто не
хоче йти».
У 1987-му, в липні, ніхто не хотів іти до редакції «Українського
вісника». Я поїхав до своєї матері, до Олиної. Через тиждень по-
вертаюся – він нікого не знайшов. І ми починаємо робити номер.
Я кажу: «То слухай, хоч би троє нас було – давай поїдемо до Ге-
ля!» Приїжджаємо до Івана Геля, а Гель пасе колгоспних телят. Гель
відразу дає згоду. Виходить сьомий номер. Здається, там є прізвище
Геля – треба було б подивитися. Є прізвище Геля.
Отак ми відновили «Український вісник».
Роботи ніякої, звичайно, не дають. Я знову влаштовуюся за
своїм фахом – кочегаром. Вячеслав теж працює кочегаром. Ми по
14-15 годин у день працюємо. Хочу вам сказати, що Гель мав мало
можливостей. Він добре пише, але він був у Городоцькому районі, то
далеко. А основне припадало на нас – то була пекельна робота, по
кільканадцять годин у день, безперервно, без суботи, без неділі.
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В. Кіпіані: А в чому вона полягала? Як робився журнал у 1987
році?
М. Горинь: Журнал у 1987 році робився так. Обдзвонювалися
автори, хто би міг нам написати щось. Це одна робота – збирання
матеріалів. Редаґування матеріялів – друга робота. Вона припадала
на Вячеслава і на мене. Пізніше до неї підключилися мій брат Бог-
дан, Михайло Осадчий і інші особи. Третя робота – це друкування
журналу, яке здійснювалося напівлеґально.
Треба було знайти дівчат десь – у консерваторії чи ще десь там.
Було кілька друкарських машинок, на яких і друкували цей журнал.
Купувати папір, збирати гроші на папір, на фотопапір. Робити фото-
ґрафії – клопітна робота. Я вам, здається, вже показував – скажімо,
оці речі. Оце так друкувалися окремі статті «Українського вісника»,
оце спецвипуск «Українського вісника». Його друкували фотоспосо-
бом. Але якщо ви хотіли зробити спецвипуск тиражем 50 штук, то
уявіть собі, скільки фотопаперу треба було купувати – треба було
великих грошей для цього.
В. Кіпіані: Це робилося на якісь пожертви?
М. Горинь: А як ви думаєте? На пожертви. Як тільки я повер-
нувся, то написав відкритий лист «Рецидиви погромницької жур-
налістики». Це перша стаття, яку я надрукував у 1987 році.

«ІНТЕРВ’Ю З-ПІД ПОЛИ»
Нас у радянській пресі звинуватили в тому, що ми контактуємо
з Заходом, що ми є аґентура іноземної розвідки і так далі. Була така
Марта Коломієць, яка в нас зі Славком взяла відеоінтерв’ю, поїхала
в аеропорт, а в неї там зробили обшук і забрали те інтерв’ю. Марта
повелася дуже цікаво. Тоді була молода дівчина. Вона казала: «Ви
не переживайте, що я беру це інтерв’ю, – кагебісти його в мене не
зможуть забрати. То такий апарат, що якщо відкриється – відразу
все пропаде». А ми сміялися з того: нас не цікавить, що вони це по-
бачать, ми того не боїмося. Але коли вона брала в нас інтерв’ю, то
під будинком, у якому жив Чорновіл, стояла крита машина – такий
мікроавтобус, чи щось таке, – а з тої машини стирчала антена: вони
демонстративно знімали. Вони обшукали Марту в аеропорту, а че-
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рез тиждень у Львові пішла серія телепередач про справу під назвою
«Інтерв’ю з-під поли». Одна передача, друга передача – люди захоп-
лені, кричать: «Дайте ще!» А вони не схотіли, передачі припинилися.
По-моєму, було три передачі. Я дивився на них і думав: Боже мій,
які ви, кагебісти, нерозумні, що ви робите!
Тоді вони розпочали проти нас з Чорноволом кампанію, що ми є
аґентура іноземної розвідки, нас треба вигнати з Радянського Союзу.
Ми написали заяву в якусь міжнародну організацію. Я не пам’ятаю,
куди ми її послали, але ми звернулися з таким проханням: якщо нас
депортують у будь-яку державу, яка є членом ООН, то ми просимо,
щоби жодна держава нас не прийняла. Дехто з нашого оточення ка-
зав, що краще виїхати за кордон, бо тут нас знову кинуть у тюрму.
Мене викликав начальник оперативного відділу КГБ (прізвище його
я забув) і каже: «Михайле Миколайовичу, ця провесінь тимчасова,
відлига скоро минеться, і вам доведеться повертатися досиджувати
свої 9 років». Я кажу: «Знаєте що – більше до мене не приходьте.
Хочете прийти – приходьте з наручниками, в’яжіть і відправляйте в
тюрму, а більше з вами я говорити не хочу». Словом, то був дивний
настрій: з одного боку, ще не хотіли брати, а з другого боку – заля-
кували.

УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНКСЬКА СПІЛКА
Крім журналу, була думка якимось чином відновити Українську
Гельсінкську Групу. І ми її відновили. Журнал став органом Гель-
сінкської Групи. Але ми повинні зробити організацію – це була ідея
Чорновола, – яка була б більш політичною, ніж правозахисна Гель-
сінська Група. Виникла ідея утворення УГС – Української Гельсінк-
ської Спілки. Знову ж кажу, що назву УГС запропонував Вячеслав
Чорновіл. Декларацію принципів Гельсінкської Спілки писали ми
вже колективно – я брав у цьому участь. У редаґуванні Декларації
брав участь Богдан Горинь. Дискутували ми втрьох. Я вважаю, що
Декларація вийшла непоганою...
Те, про що ми говоримо, є фраґментарним і вузеньким потіч-
ком, в якому згадується кілька прізвищ. Насправді той процес на-
бирав широкого розмаху. В УГС за якийсь там один рік, у 1989, нас
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було вже більше тисячі, а в 1990 році – 2300 людей. Тільки у Львові в
цьому процесі можемо згадувати прізвища Ірини та Ігоря Калинців,
Михайла Осадчого, Івана Геля, Богдана Гориня, не кажучи про те,
що поруч із УГС виникали інші організації, які брали участь у русі
опору, скажімо, Страйковий комітет на чолі з Фурмановим. Була ду-
же цікава дискусія між нами і міськкомом партії. Був такий секретар
міськкому партії Волков. Він запросив нас на дискусію. Ми власне
вперше в приміщенні міськкому партії виклали свою позицію не-
прийняття радянської влади як чужої нашому народові, виходячи з
Декларації УГС.
Мабуть, ви знаєте, що в 1988 році відбувся перший мітинґ у
Львові. Здається, 16 червня. На тому мітинґу обговорювалися пи-
тання, пов’язані з виборами до Верховної Ради СРСР. Там виступали
представники різних угрупувань – і від Комуністичної партії, і від
нас. Ми вимагали зміни статусу Української Радянської Соціаліс-
тичної Республіки у системі СРСР. З цього розпочалася серія мі-
тинґів. Влада не зуміла рішуче проти них виступити. Уряд завжди
програє, коли вагається або хоче тільки злегка вдарити. Можна про-
вести аналогію зі злочинним світом: коли даєш злочинцеві ляпаса,
то він готовий тебе вбити, а якщо ти збиваєш його з ніг, то він ті-
кає. Радянська влада легенько лякала і легенько била нас – то 200
чи 2000 рублів штрафу, то 15 діб (по 15 діб відсиділи Богдан Горинь,
Вячеслав Чорновіл, інші люди).
1989 року я поїхав до Чернівців читати лекцію про рух опору.
Тільки-но зайшов в університет, сказав кілька слів – заходять лю-
ди в цивільному і кажуть: «Михайле Миколайовичу, ви тут органі-
зували мітинґ без санкції – ми вас забираємо». Виникає дискусія,
студенти кричать – там у великій аудиторії зібралися і студенти, і
викладачі, серед них і мій знайомий, колишній викладач ще з 50-х
років, професор Лесин. Мене відвозять у міський суд і дають 15 діб.
Зовсім випадково дружина дізналася, що я 15 діб відсиджую в Чер-
нівцях.
Це були напівзаходи: людину, яка була готова сидіти до смерті,
залякати 15-ма добами – то є смішне. Нерішучі спроби зупинити
рух опору не приглушили його, а викликали новий спалах. Люди не
боялися ні побоїв, ні 15 діб, ні 2000 рублів штрафу – вони хотіли
нового життя. Не знаю, чи готові вони були йти на смерть – то ін-
ша справа. Таких людей могло бути небагато. Але на репресії такого
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рівня готові були йти. Коли побили один із мітинґів у Львові, то це
викликало ще масовіший мітинґ.
Ми створили Виконавчий комітет УГС. Вячеслав Чорновіл, Зи-
новій Красівський і я стали секретарями УГС. Чорновіл сказав, що
це дуже добре – три секретарі, але треба, щоб був ще й голова. І про-
понує написати листа Левкові Лук’яненку на заслання, аби він дав
згоду бути головою УГС. Я пишу листа, Лук’яненко дає таку згоду.
У кінці 1988 року ми оголошуємо, що головою УГС є Лук’яненко.
Він повернувся з заслання в січні 1989 року. Але ще влітку 1988 року
він приїздив у відпустку до Хрипівки на Чернігівщині. Ми з Чор-
новолом їздили до нього. Є знімок, де ми втрьох – Лук’яненко і два
секретарі.
В. Кіпіані: А чим ви керувалися, коли запропонували на голову
Лук’яненка? Яка була роль голови?
М. Горинь: Це була ідея Вячеслава Чорновола. Ми виходили з
того, що добре, коли на чолі організації стоїть не триумвірат, а од-
на людина. З січня 1989 року Лук’яненко приступив до керівництва
УГС уже як голова. У січні чи в лютому 1989 року відбулася Коор-
динаційна Рада УГС у помешканні Дмитра Федоріва на Олегівській,
10 у Києві. Це галичанин зі Стрия. Він брав участь у танцювальному
ансамблі. Придбав собі на Олегівській хату-розвалюху, відремонтував
її. Щира українська душа. Ми постійно товклися у цього Федоріва.
На цій Раді УГС сталося перше незначне непорозуміння. Чор-
новіл, який вважав себе батьком процесів кінця 80-х років, хоч і сам
добровільно передав керівництво Лук’яненку, мав би бути своєрід-
ним Хомейні. Лук’яненко ж вирішив бути не формальним головою, а
відразу взяти керівництво у свої руки. Відчувалося, що керівництво
УГС має роздвоєний язик. Я думаю, що це стало однією з причин
подальших конфліктів. Коли визріла потреба перетворити УГС на
політичну партію, Вячеслав Чорновіл хотів це зробити якнайшвид-
ше, а Лук’яненко і я пропонували скликати з’їзд у кінці квітня 1990.
В. Овсієнко: Так, а Чорновіл пропонував уже в листопаді 1989
року, і, може, навіть не в Україні, а де-небудь у Литві. А тут набли-
жалися вибори.
М. Горинь: Коли постало питання про членство і про керівниц-
тво Української Республіканської партії, створеної на Установчому
з’їзді УГС 29 квітня 1990 року, то Чорновіл, уже будучи головою
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Львівської обласної Ради, до керівництва не увійшов і не став чле-
ном УРП.
В. Овсієнко: Від керівництва УГС він фактично відійшов ще в
кінці 1989 року.

НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ
Я приїхав до Києва десь, може, в липні 1989 року, бо зачинателі
Народного Руху України за перебудову Іван Драч і Дмитро Павлич-
ко просили мене взяти участь у підготовці з’їзду і запитали, чи не
дав би я згоди бути головою секретаріату Руху. Чому Драч так зап-
ропонував, мені тяжко сказати, але в мене з ним були дуже близькі
стосунки в 60-х роках – про це я вже розповідав. Це він мені пові-
домив у 1964 році, що кагебісти хочуть нас брати.
Я включився в роботу з підготовки з’їзду. Це була шалена робо-
та. Ми готували дуже багато документів – а їх треба було ґрунтовно
підготувати, відточити кожну фразу. Прочитайте документи Народ-
ного Руху України 1989 року і побачите їхній високий юридичний
і інтелектуальний рівень. Було з десяток документів з різних про-
блем – економіки, політики, християнства та інших.
Але де мені в Києві зупинитися? Я не пам’ятаю, як це сталося,
але, по-моєму, це Олесь Шевченко, один з організаторів Українсько-
го культурологічного клубу, познайомив мене з Дмитром Федорівим
і я залишився в нього на квартирі.
8 – 10 вересня 1989 року відбувся Установчий з’їзд Народного
Руху України. Там УГС була дуже популярною. Коли від УГС мою
кандидатуру запропонували на посаду голови секретаріату, то весь
з’їзд скандував: «УГС! УГС! УГС!» Тоді ми були в фаворі. Я вперше
за все своє політичне життя був обраний одноголосно – як за ра-
дянської влади. Я не мав конкурентів.
На Установчому з’їзді НРУ склалася дуже цікава ситуація, в
якій якоюсь мірою відбилася моя позиція. Я, другого дня головуючи
на з’їзді, отримав записку від Леоніда Кравчука – другого секретаря
ЦК КПУ: «Прошу надати мені слово». Я оголошую: «Прошу підго-
туватися другому секретарю ЦК КПУ Леоніду Кравчуку». Тут на
трибуну вискакує представник Полтавської організації, юрист (пріз-
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вище я забув) і кричить: «Як?! Тому комуняці ви будете надавати
слово?» Я різко обірвав його, сказавши, що йому слова не надавав
і прошу зійти з трибуни. І додав приблизно таке: «Краще я піду в
тюрму досиджувати 9 років, ніж я, демократ, не надам слова другому
секретарю ЦК КПУ. Леоніде Макаровичу, прошу до слова!» Леонід
Макарович виходить на трибуну і каже перші слова: «До чого я до-
жився, що мене Горинь захищає!» Ото були перші наші контакти.
Хочу вам сказати таке. Може, це банальна фраза, але я переко-
нався, що цільні особистості вміють пам’ятати добро. Сірі, нікчемні
люди завжди применшують те, що їм зробили. З того часу я завжди
мав якісь такі дивні контакти з Кравчуком. Ми з ним дискутува-
ли. Я його критикував. Коли одного разу Єльцин поклав йому руку
на плече, я по телебаченню сказав, що Президент України повинен
триматися на належному рівні. Кравчук, відповідаючи на це, сказав:
«Хай мене не вчать там всякі, як я маю себе поводити!» Ви, пане Ва-
силю, пам’ятаєте той випадок?
Я був членом Проводу Української Республіканської партії і ді-
лився на дві частини. Але основну роботу я все-таки вів у Русі. То
була дуже тяжка робота.
Я був прихильником розгортання організації. Концепція виз-
рівала ще в тюрмі. Партія не може рости, якщо вона не має ідей.
Партія має виставляти таку проблему, в якій би брали участь ма-
си інших людей. Тобто партію треба гуртувати навколо проблем.
Щойно ми утворили секретаріат, я запропонував ідею проведення
Ланцюга єднання Сходу і Заходу України. Зі мною зустрівся Олесь
Гончар і каже: «Михайлику (мене кілька людей називали Михай-
ликом, а я Гончара знав ще з 60-х років), дорогий, – негарне слово
«ланцюг». Назвіть це «Українська хвиля»!» Боже, яка гарна назва!
Але вже пізно, вже пішло слово «Ланцюг». Я в деяких виступах і
статтях згадував «Українську хвилю», але це не прийнялося. Ідея
Ланцюга допомогла сконсолідувати навколо Руху десятки, а може, й
сотні тисяч людей.
Через півроку після Ланцюга, у серпні 1990 року, проводимо
Свято козацької слави. Начальство Запоріжжя категорично проти.
Є в мене знімок, де я в кабінеті секретаря Запорізького обкому пар-
тії. Ми на карті малюємо, як це може бути. Він був категорично
проти. Він заявляв, що не має чим прогодувати 100 тисяч людей, що
це буде неорганізовано і т.д., але під тиском ми все-таки домовились.
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Я кажу: «Невже ви не зберете з кожного району великий фургон,
який привезе з собою продукти, і 100 тисяч людей ті продукти спо-
жиють упродовж дня?» То була надзвичайна акція – Свято козацької
слави. Це було продовження ідеї єднання Сходу і Заходу України.
Висушити Збруч у душі народу, зробити український народ єдиним,
викинути зі свідомості народу протиставлення Сходу і Заходу!
Потім було проголошення Незалежності України, вибори Пре-
зидента. Як зробити так, щоби населення України, яке на відсотків
30 є неукраїнським, проголосувало на референдумі за незалежність,
щоб українська держава утвердилася? У листопаді 1991 року я про-
воджу в Одесі Конґрес національних меншин України. Це була третя
велика акція. На Конґресі національних меншин, який відбувався в
Одеському оперному театрі, 600 представників біля сотні національ-
них меншин України прийняли ухвалу, що національні меншини
підтримають на референдумі українську незалежну державу. Це була
третя державотворча акція.
Я був прихильником таких акцій, бо вважав, що тільки за до-
помогою таких акцій можна нарощувати структури і надавати їм
усенародного характеру. Ось зараз маємо проблему «кишенькових
партій» (цей термін спочатку вжив Чорновіл щодо Української Рес-
публіканської партії). Вони не культивують таких всенародних, ма-
сових заходів. Сьогодні це робиться в кабінетах. А кабінетна політи-
ка ніколи не може стати всенародною.
Хочу сказати, що робота в УРП і в НРУ була тяжкою. Фізично я
почувався дуже погано. З Верховної Ради я відразу біг до Руху, потім
біг в УРП. Мій робочий день починався до 9 ранку, а закінчувався
об 11 вечора. При моїм стані здоров’я я відчував, що я довго цього
не витримаю.

УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ
У 1992 році викликає мене до себе Президент Леонід Кравчук і
пропонує, аби я йшов послом у Канаду. Я кажу: «Леоніде Макаро-
вичу, я не піду. Я ще в окопах, я не хочу йти послом у Канаду». –
«Ну, ти поговори зі своїми, з родиною». Я поїхав до Львова, зібрав
свою сім’ю, посадив за стіл. Формально то все відбувалося – відкрив
— 100 —

Я вам скажу таке…
збори, на збори поставив питання, як вони дивляться на те, щоби
поїхати послом у Канаду. Виявилося, що за мою поїздку був тіль-
ки один голос – моєї Оксанки, яка хотіла побачити світ, а всі інші
сказали «ні». Я приїхав до Кравчука й кажу, що на загальних зборах
Горинівської сім’ї ідея йти в Канаду послом не набрала більшості, і
я відмовляюся.
Через якийсь час – може, через два тижні – приходить до мене
Левко Лук’яненко і каже: «Ти знаєш, Михайле, мене викликав Крав-
чук і запропонував, щоби я йшов послом». – «І що ти сказав?» –
«Я йду». – «І ти в такий час ідеш? А хто ж тут буде? Та бути послом
є дуже важливо, коли налагоджена сяк-так робота – але тепер? Я ка-
тегорично проти!» – «Ні, я трохи втомився, я хочу відпочити і щось
написати». Ото майже дослівно – «я трохи втомився, хочу відпочи-
ти і щось написати». Я кажу: «Ти послом відпочинеш? Економічні,
політичні, культурні, мистецькі контакти – та ти не будеш часу мати
глянути в вікно». Але було пізно.
Я часто лягав у лікарню, я був на ґрані. Коли в черговий раз
зліг у лікарню, приїжджає до мене в Феофанію ціла делеґація: Лев-
ко Лук’яненко, Олег Данилейко, Олег Павлишин – і аґітують мене,
щоб я йшов головою УРП. Я порозмовляв зі своїм братом: «Богдане,
може, ти підеш головою УРП? Лук’яненко йде послом». Богдан від-
мовився, я відмовився. Кілька разів приїжджали. Тоді Лук’яненко
вистрелив у «десятку» (то було дуже мудре, переконливе слово):
«Якщо ти не підеш – Степан Хмара піде, а він розвалить партію».
Якби Лук’яненко не сказав цієї фрази, я не пішов би. Я пішов під
тиском отої Лук’яненкової фрази.
Я старався зробити партію сучасною, модерною, і розраховував
на те, що ми встановимо контакти з ідеологічно спорідненими пар-
тіями інших країн. Я їздив на Всесвітній Інтернаціонал християнсь-
кої демократії в Брюссель, контактував із різними партіями в Спо-
лучених Штатах Америки і в Європі. Тобто ми виходили на світовий
рівень. Якщо партія хоче мати вплив на політичне життя України,
вона не може обмежуватися тільки Україною. То була перша ідея.
Друга. Якщо партія хоче безперервно працювати, щоб їй не ставили
палки в колеса, вона повинна мати своє господарство. Тому гроші,
які в нас час від часу з’являлися, я кинув на друкарню – щоби не
шукати, де наше слово надрукувати.
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У другій половині 1993 року Левко Лук’яненко звернувся до ме-
не з проханням прийняти на Раді УРП листа, що партія просить
його повернутися з Канади в Україну, бо він тут потрібний, щоб
продовжити політичну діяльність.
Один чоловік, який сидів у другому ряду, пан Данилейко, ко-
лишній голова секретаріату, кинув дуже цікаву фразу: «Щось там
у пана Лук’яненка не все в порядку з посольством». Ми написали
такого листа. А під той час звертається до мене міністр закордонних
справ пан Зленко, що, очевидно, доведеться міняти посла в Канаді.
Я деталі не розповідаю. «Чи не могли би ви нам у тому допомогти?»
Кажу: «Ми прийняли рішення на Раді просити пана Лук’яненка,
щоб він повернувся». – «Прошу принести мені те рішення». Це йому
допомогло в тому, щоби заміна посла в Канаді відбулася достойно.
Підкреслюю це тому, що тоді гуляли всілякі кривотлумачення цієї
ситуації.
Тим часом, як не дивно, саме Українська Республіканська пар-
тія організувала масове відзначення в 1992 році 50-річчя УПА, хоч
були організації, безпосередньо пов’язані з УПА. Через два роки ми
відзначили 50-річчя Української Головної Визвольної Ради. Приїха-
ли зі США колишні лідери УГВР. Це була спроба підтвердити, що
УРП є спадкоємниця українського визвольного руху 40-х років.
Мушу сказати, що мені вдалося знайти в партії такого керівника
секретаріату, яка все робила без нагадування і яка дуже часто ка-
зала: «А я вже це зробила!» Це була Тамара Просяник – унікальна,
невтомна жінка, людина з великою кількістю ідей. Вона не тільки
виконувала те, що пропонувалося, але подавала свої. От, скажімо,
республіканські четверги-дискусії. На них збиралися науковці, гро-
мадські діячі, політики. Це була її ідея. Сама Тамара була прекрас-
ним організатором. Тамара була мішком ідей.
У Тамари були і свої слабкі місця. Вона бувала різка в оцінках
тих, кого не сприймала. Це було причиною того, що Лук’яненко за-
пропонував мені не призначати її головою секретаріяту, бо вона, мо-
вляв, ображає людей. Кажу: «Левку, але з ким вона так поводиться?
Вона нюхом чує, чого той чи той вартий. Але вона є добрий органі-
затор, попри все». Це він запропонував перед VІ з’їздом у 1995 році.
Питання про зміну керівництва Української Республіканської
партії я обговорював з паном Левком Лук’яненком не раз. «Михайле,
ми старі, здаваймо партію. Оберімо головою молодого – буде новий
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дух, нова енерґія». Кажу: «Я не проти, Левку, але не маємо такого
молодого. Я поки що не зробив ставки ні на кого – то є моя вина.
Але давай подумаємо, хто може бути». Щиро скажу, я йому кілька
разів казав: якби дав згоду Овсієнко, який каже, що він до того не-
здатний (але він говорить неправду, бо Овсієнко добрий організатор.
Я й голові секретаріяту Тамарі Просяник казав, що Овсієнко вміє
розподілити ролі і вміє сам підключитися. Але він на це не звертає
уваги).
Значить, Левко каже, що от є Богдан Ярошинський – дуже доб-
ре виступає на з’їзді. Така була перша характеристика – добре висту-
пає на з’їзді. Я собі подумав: але то хіба головна риса керівника пар-
тії – гарно виступати? Це вкрай необхідно – бути добрим оратором,
але щоб керувати партією, яка в процесі творення, треба мати ще
щось. Але я сказав, що в принципі не заперечую.
І от коли наближався шостий з’їзд (1995 року), у жовтні від-
булася Рада УРП. На Раді Левко Лук’яненко висуває свою канди-
датуру. Я теж залишаю свою кандидатуру. Завтра має бути з’їзд, а
Лук’яненко кличе мене ввечері на розмову. Я кажу: «Левку, мені ще
треба дописати доповідь». – «Я тобі пропоную: я буду за тебе голо-
сувати, якщо ти звільниш Тамару». Тамара була для нього каменем
спотикання – десь вона його не так поважала, не дала йому того,
що потрібно, а йому це було дуже необхідним. Я кажу: «Левку, якщо
я проходжу на посаду Голови партії, то я буду визначати, кого мені
брати під праву руку. А зараз про це нема що говорити». – «То я
буду проти тебе». – «Ну, що ж, будь». Я власне цього й не боявся,
я був втомлений від керівництва партією. Не від керівництва – я
був втомлений від пошуку грошей. Я вам щиро скажу: ви не знає-
те, яким то каменем лежало на моїй спині. Я напівжартуючи казав:
«Олю, гроші, гроші, гроші!» Уранці вставав: «Олю, гроші!» Увечері
приходив: «Олю, гроші!» Куди по них іти? Я, як той глібовський
Вовк, що в того вкрав вівцю, а в того теля вкрав, а у того ще щось
украв, – уже нема до кого йти!
Тому я серйозно не готувався до цього з’їзду, тим більше що
Львівська організація була проти мене. Тобто окремі люди були на-
строєні проти мене – Павлишин, Мамчур. А на з’їзді ви знаєте, що
відбулося: Левко казав, що якщо я зніму свою кандидатуру, то й він
зніме. Я наполіг, щоб він зняв першим. І я зняв свою кандидатуру.
Головою партії став Богдан Ярошинський. Він ні психологічно, ні
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організаційно не був готовий до тої тяжкої ролі. Ось я переглядав
свої записи – по-моєму, два чи три місяці не проводилися засідан-
ня Проводу. До лютого – так, три місяці не проводилися засідання
Проводу. Я собі не міг уявити, як можна керувати партією і не зібра-
ти два рази на місяць Провід.
В. Овсієнко: А Рада партії півроку не скликалася.
М. Горинь: Півроку не скликалася. Я на якійсь нараді про це
сказав. Але події розгорнулися дуже швидко. Через те, що Василь
Овсієнко написав критичні зауваження і десь жовтні 1996 року
виступив на Раді партії. У січні 1997 Овсієнка виключили з партії.
Потім була конференція Київської міської організації, на якій ми
заявили свою позицію. Левко зустрівся зі мною і сказав: «Слухай, то
треба щось робити!» Кажу: «Левку, у 1994 році, коли ти повернувся з
Канади, ти все пропонував провести теоретичну конференцію «Куди
йдемо?» Я підтримав цю ідею. Ми йшли до конференції з різною ме-
тою, мотивація була різна: ти – розкритикувати мене, я – з’ясувати
теоретичні засади. Ти пробував розкритикувати мене, але тебе добре
відшмагали. Я тебе майже не шмагав, але це зробили Микола Гор-
баль, Микола Поровський, Іван Польовий і багато інших людей.
Значить, у тебе це не вийшло. Давай ми тепер проведемо теоретичну
конференцію, що нам далі робити. Мова йде не про критику – мова
йде про те, що мусить бути якийсь рубіж.

РЕСПУБЛІКАНСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА ПАРТІЯ
Ця розмова не дала ніяких результатів. На Раді УРП 15 березня
1997 я вже був виключений з партії. Перед тим із партії були виклю-
чені Василь Овсієнко за його критичні висловлювання про тактику
і методи керівництва з боку Ярошинського та його команди, і ще
ряд осіб. Коли ми йшли на засідання Ради, то пан Овсієнко, пані
Лідія Кононко та інші стояли з транспарантами – антиярошенківці
й антилук’яненківці виставили пікет. Дуже цікаво, що Лук’яненко
запізнився і, по-моєму, того пікету не бачив. На Раді 15 березня
першим від нашого крила виступив Микола Горбаль з критични-
ми міркуваннями. Його так закричали, що не дали йому говорити.
Він плюнув і покинув зал. За Миколою Горбалем виступив Бог-
— 104 —

Я вам скажу таке…
дан Горинь. Менше кричали, але теж почали протестувати. Богдан
пішов геть. Тоді я попросив слова. Мушу сказати, що мені так не
кричали, але окремі репліки були. Я повторив думку, що до цієї
Ради треба було б провести теоретичну конференцію і з’ясувати,
куди ми йдемо. Я сказав: оскільки ви собі дозволили не дати сло-
ва довголітньому політв’язню, який тричі був ув’язнений – Миколі
Горбалю, не дали слова політв’язню Богдану Гориню і таким чином
перетворюєте Раду на щось таке, чого ми раніше не бачили – що
опозиція не має права сказати слова, що можна її не визнавати, – то
я змушений вам сказати таке: я теж покидаю Раду. Встав і пішов у
сусідню кімнату Будинку вчителя. Там були Микола Поровський,
Микола Горбаль, Богдан Горинь, Ігор Банах і ще хтось. Але дуже
цікаво: ми починаємо говорити, що ж будемо робити – раптом по-
являється людина, абсолютно нікому не відома. Я кажу: «А чого
вам тут треба?» Він назвався від якоїсь організації. Я думаю, що то
була аґентура чисто кагебістська – хотіли дізнатися, яка ситуація.
Ми обговорили ситуацію і дійшли висновку, що треба робити нову
партію.
Після розмови в Будинку вчителя ми йдемо на Володимирську,
42, і, власне, там приймаємо рішення, що іншого виходу нема – тре-
ба творити нову партію. Я не знаю, хто подав ідею назвати партію
Республіканською Християнською. Думається, що це був результат
обговорення.
В. Овсієнко: То таки Микола Поровський сказав.
М. Горинь: Мабуть, Поровський. Я говорив про те, що криза в
Українській Республіканській партії викликана кризою моралі ба-
гатьох членів партії. Вони морально впали, не дозволили своїм ко-
леґам, засновникам і керівникам цієї партії, навіть висловитися.
Почалася активна підготовка до Установчого з’їзду партії. Хочу
сказати, що знову важливу роль у підготовці брали не тільки Мико-
ла Поровський, не тільки Юрко Луців, не тільки Василь Овсієнко,
але й Тамара Просяник, яка приїхала з Кременчука. Вона в оргкомі-
теті відіграла дуже важливу роль, як такий добрий мотор.
З’їзд був підготовлений всього за якихось півтора місяці. За
традицією перших з’їздів УРП, ми провели Установчий з’їзд РХП
1 травня 1997 року в Будинку кіно. Головою партії був обраний Ми-
кола Поровський. Я теж рекомендував його кандидатуру. Сьогодні
я мав би певні застереження до нього, бо мені думається, що він
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поволі набирає рис партійного лідера, він консервативний у досвіді,
набутому в будівельному управлінні і в комсомольській організа-
ції – диктаторський підхід до справи. Я думаю, що це партії не до-
помагає, а, можливо, навіть трохи шкодить. Ну, це така справа – тут
не про те мова йде.
Республіканська Християнська партія відшматувала від Ук-
раїнської Республіканської щонайменше половину членства. За два
з половиною роки вона організаційно оформилася. Але треба визна-
ти, що чисельно вона, по суті, не зросла або зросла дуже мало. Не
вдалося розширити організаційну структуру, не вдалося створити
організації в усіх областях. Я вважаю, що для України християнсь-
ка партія є вкрай необхідна. Як і в усяких інших ділянках філо-
софської думки, ми маємо кілька республіканських партій, кілька
християнських, навіть кілька комуністичних. Це хвороба політичної
думки в Україні. За економічною кризою настала політична кри-
за, мінімізація партій і максималізація їх чисельності. Якщо два
роки тому було якихось 15-20 партій, то зараз... Учора відбувалися
з’їзди кількох партій, серед них Демократичний Союз і «Вітчизна».
Кажуть, що зараз є 86 партій. Яка буде подальша доля цих партій,
тяжко сказати, але я вважаю, що при стабілізації економіки й полі-
тичної ситуації в Україні їхня чисельність буде зменшуватись. На
порядку денному стоїть питання про об’єднання партій. Якщо хтось
вірить у те, що цей процес буде легким і можна кавалерійським
наскоком за один рік об’єднати кілька партій, то це є абсолютний
абсурд. То дуже складний процес. Я навіть не знаю, яку техноло-
гію вибрати. Деякі партійні лідери кажуть, що треба об’єднуватися
з низів і ставити верхи перед доконаним фактом: от об’єдналися
в якійсь області три чи чотири партії, а потім у другій області, в
третій. На низах це може відбутися легше, ніж на верхах. Цілком
можливо, але успіхів в об’єднавчому процесі сьогодні немає, ми не
маємо чим похвалитися.

ІНТЕРВ’Ю ВАХТАН¥ОВІ КІПІАНІ
В. Кіпіані: Пане Михайле, а як розпочалися контакти з закор-
доном?
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М. Горинь: У 1964 році приїхала із Америки виставка амери-
канської технічної книги. Вона відбувалася в Москві, в Ленінграді,
а влітку 1964 року приїхала до Києва. На цій виставці гідом була Ок-
сана Смішкевич – дуже енерґійна жіночка. Вона привезла Іванові
Світличному цілий портфель української літератури – книг і жур-
налів, що виходили за кордоном. Там було високе культурно-наукове
життя. До речі, я тоді з нею розмовляв, а востаннє зустрічався з нею
десь у 1995 році. Світличний тоді сміявся, як вона розповідала – то
дуже смілива жінка: «Я йду з повним портфелем літератури, а за
мною в тому ж темпі демонстративно їде машина. Але трусити вони
мене не можуть, бо я маю дипломатичну недоторканість. Вони мене
супроводжують аж до Світличного».
Оксана Смішкевич вирішила приїхати до Львова. Видно, моє
помешкання добре прослуховувалося, бо коли вона приїхала до
Львова, то в мене під вікном демонстративно стояв кагебіст. У КГБ
було дві форми слідкування – таємне і демонстративне, щоб ти ба-
чив, що за тобою слідкують. Це для залякування. І от під моєю ха-
тою стоїть кагебист. Брат дружини Славко, художник, він був куль-
туристом – плечі метр шириною, пояс вузенький, м’язи, як у Герку-
леса. Підходить він до вікна, відчиняє (а я жив на третьому поверсі)
і тому кагебисту показує свій кулак. А кагебист сміється. Тоді пані
Смішкевич не змогла до мене прийти.
Перші наші контакти з закордоном були в шістдесятих роках.
Вони ще не були систематичні. Після мого повернення з ув’язнення,
у 70-х роках, вони теж були спорадичними. ОУН зробила помилку,
приславши в кінці 1971 року Ярослава Добоша. Його затримали і
використали як привід для арештів 1972 року. Він показував, що дав
комусь там із шістдесятників по 30 рублів. То щоб скомпрометувати
людей. Його випустили. Казали, що скоро після того він помер.
Коли ми повернулися з ув’язнення в 1986-87 рр., ті контакти
набрали іншого характеру. То був час горбачовщини, з-за кордону
стали масово їхати в Україну люди.
В. Кіпіані: А наскільки правдивим є те, що в Україні існувало
середовище ОУН(б)? Бо тільки після смерті Зеновія Красівського
стали говорити, що він був крайовим провідником ОУН(б). Ви ж
добре знали Красівського – чи знали ви, що він член ОУН і, більше
того, голова крайового Проводу?
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М. Горинь: Я знав, що він член ОУН, але це не мало якогось
значення.
Те, що бандерівці довго нас не сприймали, це, я вважаю, бу-
ла їхня політична сліпота. У вересні 1990 року я вперше поїхав у
Сполучені Штати Америки. Я виступив щонайменше в 10 містах –
Детройт, Вашинґтон, Нью-Йорк. Я всюди говорив, що ми зараз
створюємо політичну структуру в Україні і я би дуже не хотів, аби
діаспора проектувала свої політичні чвари на Україну. У нас уже є
Республіканська партія, є вже Демократична партія, є вже Рух. По-
вертаючись в Україну, входьте в ті структури. Вони не могли мені
дуже заперечувати. Коли хтось там сказав, що вони теж щось роби-
ли, я кажу: «Знаєте що – воно справді так. Ви молодими еміґрували
під тиском тої страшної навали. Я розумію, що вам тут було дуже
тяжко. Нам було легше на нарах у тюрмах». Я вважав, що мав право
так говорити.
Я приїхав до США як голова секретаріату Руху і заступник го-
лови НРУ Івана Драча – в середовище ОУН і колишніх учасників
дивізії «СС-Галичина». І ОУН-бандерівці запрошували мене. Мав
дискусії з Аскольдом Лозинським – до того вони не контактували з
нами в Україні. Наші документи виходили за кордоном у двох цен-
трах – УГВР і ОУН(м). Третій центр, ОУН(б), в тому участі не брав.
Мельниківці друкували в своїх виданнях усі наші документи, під-
тримували з нами контакти, а бандерівці ні.
У 1991 чи навіть у 1992 році появляються на Україні перші при-
їжджі ОУН-бандерівці. Приїжджає пані Слава Стецько, інші люди,
починаються контакти. Здається, що I з’їзд ОУН(б), де було створено
КУН, відбувся в 1992 році.
В. Кіпіані: Так, у 1992 році, в приміщенні Центральної Ради.
М. Горинь: Я би сказав так, що правильний діагноз характе-
ру руху опору в Україні в 60-х – на початку 90-х років поставила
ОУН(м). А ОУН(б) вичікувала, придивлялася, аби не дискредитува-
ти себе зв’язками з «почервонілими опозиціонерами». Вони вважали
себе чистими, більшими патріотами, ніж ті, які десятиліттями сиді-
ли в концтаборах.
В. Кіпіані: Скажіть, а от у Львові в 70-х роках, між Вашою пер-
шою і другою відсидкою, ви відчували вплив (моральний, передусім)
колишніх оунівців на громадське життя?
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М. Горинь: У 70-х роках громадського, політичного життя опо-
зиційного характеру, по суті, не було. Це раз. По-друге, багатьох
членів ОУН, які відсиділи в концтаборах, КГБ вдалося зламати.
КГБ мало в нашому середовищі не десятки і не сотні аґентів. Люди,
які відсиділи в таборах, у 70-х роках були тихі. Я не знаю, хто з учас-
ників підпілля у 60-70-х роках знову пішов у тюрму – хіба Данило
Шумук.
В. Кіпіані: Петро Саранчук...
В. Овсієнко: Василь Курило, Мирослав Симчич, Василь Рома-
нюк, Зиновій Красівський, Василь Долішній...
М. Горинь: А все-таки то були одиниці. Люди, яких ви називає-
те, йшли в тюрму вже не як оунівці, а як учасники нового, право-
захисного руху. Оунівське підпілля в 70-х і 80-х роках не існувало.
Ми, нове покоління, заповнили концтабори, а вони вже другий раз
не пішли.
В. Кіпіані: Є такий професор фізики і математики Корній Ста-
сюк у Львові. На відновлювальному з’їзді ОУН-мельниківців у 1993
році про нього говорили як про дійсного і активного члена ОУН,
члена Проводу ОУН з 1941 року. Він друкується в «Українському
слові».
М. Горинь: Повірте мені, що я маю дуже широкі зв’язки у Львові.
Я знав настрої інтелігенції. У 60 – 70-х роках опозиційного націо-
налістичного руху не було. Не було нічого! Якщо і було підпілля, то
воно нічим себе не проявляло.
В. Кіпіані: А от вплив оунівців міг бути, умовно кажучи, на Ка-
линців, на Геля, на інших...
М. Горинь: Вплив ОУН на всіх, у тому числі й на мене, був вели-
чезний. Але то був вплив тих, хто з автоматами в руках воював проти
радянської влади до 1952 року. Я завжди вважав себе бандерівцем.
Але говорити, що після 50-х років залишилося оунівське підпіл-
ля – то означає бути наївним.
У п’ятдесятих роках пішли в концтабори тисячі молодих людей,
які на зразок підпільних організацій ОУН(б) почали створювати свої
підпільні організації. Ми, коли прийшли до політичного життя, від-
мовилися від тієї практики. Ми вважали, що вона себе вичерпала.
Ми вирішили йти з відкритим забралом.
Я вважаю, що не існувало оунівського підпілля до 90-х років.
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В. Кіпіані: Я би казав, до кінця 80-х. ОУН(б) мала влив на ство-
рення СНУМу.
М. Горинь: А на кого вона не вплинула? А хіба на УРП не впли-
нула? На всіх мала вплив. Але я говорю про оунівські підпільні
організації. Виступаючи минулого року на мітинґу, я сказав, що Ро-
ман Шухевич досі не оцінений українською історичною наукою як
видатна, унікальна постать в боротьбі за українську незалежну де-
ржаву. У складі пантеону він десь третій чи четвертий чоловік – йо-
го місце незаслужено занижене. Видатним організатором опору, без
сумніву, був Шухевич. Я перед ним схиляюся. Я хочу написати про
Шухевича: ось хто був душею нашого руху!
Є людина, яка з ним була в підпіллі. Вона живе в Німеччині...
В. Овсієнко: А, так-так, Ірена Козак?
М. Горинь: Козак Ірена, о! Це референтка Шухевича – Ірена
Козак.
В. Кіпіані: Михайле Миколайовичу, а що ви думаєте про справу,
яка виникла навколо публікації в «Українському шляху»? У Львові
багато писали, що в сімдесятих роках кагебісти вели справу, яка на-
зивалася «Блок». Ціль її – компрометація один перед одним членів
дисидентського середовища. Там вказується, що «Професор» – це
був Михайло Горинь, «Борис» – це Богдан Горинь, «Зв’язкова» – це
Любомира Попадюк, «Крот» – це Ярослав Кендзьор, «Спортсмен» –
це Косів...
М. Горинь: Мене там названо не «Професором»... Богдана на-
зивали «Борис», а мене називали... Як же мене назвали? Але теж
ім’ям...
В. Кіпіані: Ні, таки «Професор». Кандиба – це «Шуліка» і так
далі. Чи пригадуєте Ви про спроби якихось людей зі спільного ото-
чення компрометувати одне одного?
М. Горинь: Пригадую, пригадую.
В. Кіпіані: Там згадуються аґенти «Чорноморський», «Алла»,
«Тереза». У зв’язку з цим Ярослав Кендзьор і Михайло Косів зви-
нуватили Юрія Шухевича, що він, власне, і є отой аґент «Чорно-
морський» – відкритим текстом, у ґазеті.
М. Горинь: Було намагання компрометувати, бо кагебісти ніяк
не могли мене піймати. А вони знали, що я щось роблю. Ті об-
шуки нічого не давали. Але до мене часто доходило, що Михайло
Горинь – то аґент КГБ. А то приходить одна людина і каже: «Ну,
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що Любомира Попадюк до вас приходить? То всім відомо, що вона
аґентка». Але одного разу йде Любомира Попадюк, несе матеріали,
і «злодій» вириває з рук торбинку і втікає. А потім Попадюк викли-
кають і про щось там допитують. З одного боку, вони її ніби не чі-
пають, але постійно її переслідують.
До мене зважувалися підходити тільки окремі люди. Була така
працівниця консерваторії – по-моєму, Слабковська прізвище, не мо-
жу точно сказати, – Люба, котра приходила до нас і повідомила, що
її, як кажуть, політично зґвалтували кагебісти і примусили повідом-
ляти, що ми говоримо. Я кажу: «Люба, більше до мене не приходь-
те – і не будете мати ніякого клопоту. Я вам забороняю приходити
до мене додому, а то вам доведеться щось вигадувати. А так ви ска-
жете, що Горинь вас вигнав». То Люба приходила тоді, коли мене в
хаті не було, і розмовляла з Олею. Оля її не виганяла. Люба працю-
вала в консерваторії. Коли мене заарештували, то Люба дала покази
проти мене, бідна, під тиском. Вона любила трішки випити. Люба
дала покази проти мене, а моя Ольга дуже рішуча жінка – Василь
трохи її знає, – Ольга притиснула Любу, і Люба написала відмову від
тих показів. Вони, ті кагебісти, які курували Любу (зараз їхні пріз-
вища забув), тероризували її морально.
У нашому середовищі були окремі люди, які співпрацювали з
КГБ. Був один чоловік, який мені розказував, про що з ним го-
ворили в КГБ. Йому кагебіст кинув фразу: «Горинь повернувся до
підпільної діяльності». Це коли провалився Бюлетень Гельсінкської
Групи в Москві. Там відбитки моїх пальців знайшли. «Горинь по-
вернувся до підпільної діяльності» – йому це сказали, щоб я знав,
що за мною слідкують. Це був тиск. Кагебисти знали, що він мені
це перекаже. Наскільки це він говорив від себе, а наскільки він був
таким двійняком, за роллю – я не можу сказати. Але він мені завж-
ди переказував розмови в КГБ.
А що торкається інших, то мені тяжко говорити, бо такої різкої
позиції вони не займали...
В. Кіпіані: Вони ж після арешту Чорновола спробували були від-
новити «Український вісник»...
М. Горинь: Так! Це Косів і Кендзьор у 1972 році видали 6-й но-
мер «Вісника». Але коли в 1965 році нас посадили, то Косіва теж
посадили і випустили – випустили з-під слідства.
В. Овсієнко: Він, здається, рік відсидів, так?
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М. Горинь: Косів? Ні, думаю, місяців 5-6, і випустили. Тоді ба-
гатьох випустили.
В. Овсієнко: А він через суд не проходив?
М. Горинь: Ні, зовсім ні. Він до суду не дійшов. Тоді Ганю Са-
довську випустили, Косіва випустили, такого Батурина – колиш-
нього підпільника ОУН. Тоді заарештували багатьох людей. Але су-
дили нас 20. Старака Теодозія – майбутнього посла в Польщі – ви-
пустили...
Я думаю, що це зовсім випадково так сталося, що я пішов пер-
шим номером у судовому процесі 1965 року. Я не повинен був іти
першим номером. Але вийшло так, що в мене зовсім випадково,
за моєї відсутності, коли я поїхав відпочивати в Феодосію в 1965
році, у хаті появилося багато нелеґальної літератури. Коли я їхав у
Феодосію, то все поховав, але хлопці мали ключі від моєї кварти-
ри, заходили собі, залишили літературу. Думали, що тимчасово, а
вийшло так...
В. Кіпіані: Під час передвиборчої кампанії Теодозій Старак ра-
зом з Калинцями і Юрієм Шухевичем підписував листи на підтрим-
ку Євгена Марчука.
М. Горинь: Старак є переселенець, він попав у концтабори ще
в п’ятдесятому чи якомусь там році. Він з 1929 року. Відбувши в
концтаборах, був потім дуже обережний. Талановитий науковець.
Займався чеською та іншими слов’янськими мовами. Дуже мудра
людина, але травмована. Ось Овсієнко добре знає, чи хоче хтось
удруге йти в тюрму. Дуже тяжко йти вдруге – треба сказати собі,
що ти там помреш. Ви можете перейнятися цим? От зараз ви робите
крок, після якого не будете жити. Або будете жити в концтаборах
і там помрете. Щоб зважитися на таке, треба трішки патріотизму і
вольового рішення.
Так от, Старак повернувся з ув’язнення в 1957 році. Після цього
він закінчив слов’янську філологію університету, потім працював
у польській газеті «Czerwony sztandar» – добре знав польську мову.
Був у нашому середовищі, але якось так збоку. Тож коли в 1965-му
притиснули, перед ним постала проблема: знов у тюрму? Він не за-
хотів...
У перший період слідства, десь тижнів два, я категорично відмо-
влявся говорити, а коли мені поклали на стіл покази, то я поміняв
тактику. Кажу: «Слухайте, а що я таке робив? А чи то є заборонено
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законом? А чи в нас свободи слова нема? Так, я йому давав читати
літературу – ну й що? Я давав, але не виступав проти радянської
влади. То не є антирадянщина».
Я вважаю, що така моя позиція була хистка. На судових проце-
сах початку сімдесятих років деякі хлопці повторювали те саме. То
було хитрування, яке без домовленостей охопило всю Україну… Але
найкраще себе почуваєш тоді, коли кажеш: ви є по один бік барика-
ди, а я по другий бік, тому в нас не буде ніякої розмови.
Був такий кагебіст – пригадую собі його прізвище і забуваю...
Нагадайте мені... Щоб я пішов до нього, бо вмре – Клим Гальсь-
кий. Це був начальник оперативного відділу КГБ. Він писав під
псевдонімом «Дмитрук», видав книжку «Жовто-блакитні банкру-
ти». Клим Гальський підсовував своїх людей у слідчу камеру. Василь
знає: «насєдка» слухає, розмови і настрої передає. Знаєте, людина,
прийшовши з допиту, в камері трошки відпружується і щось ви-
повість. У моїй камері був такий в’язень Цапп, єврей. Був у 1961
році у Львові такий процес трикотажної фабрики. Розстріляли ко-
лишнього полковника розвідки. То все євреї були, вони там зробили
підпільний цех. Отой Цапп одного разу розпочав таку розмову (його
навчили): «Ви знаєте, я був у Москві і читав у якомусь московсько-
му журналі роман «Ніч і день» Володимира Гжицького...» Гжицький
сидів разом з Остапом Вишнею – тому зламали хребет. А Гжицький
не був зламаний. Він часто виступав і розповідав.
Цапп каже, Гжицького надрукували в московському журналі.
Питаю, в якому номері. «Та оцього літа надрукували. Мене в серпні
посадили». А роман Гжицького в журналі «Жовтень» був у травні.
Я подумав собі: це зашвидко. Це неможливо, хіба би Гжицький до-
мовився, щоб ориґінал і переклад друкували одночасно. Кажу: «То
дурниці».
Приходить на допит Клим Гальський. Я розмовляв з ним на
літературні теми. Питаю: «Клим Євгенійович! Скажіть, будь ласка,
ви читаєте московські журнали?» – «Та читаю». – «А ви серпневі
номери які читали?» – «Та майже всі переглянув». – «Неву» чита-
ли?» – «Читав». – «Дружбу народов» читали?» – «Читав». – «Новый
мир»?» – «Читав». – «І ви не помітили дуже цікавого перекладу з
української?» – «Ні, не помітив». – «Ну як же ви могли пропустити
роман Гжицького «Ніч і день», який так нашумів, бо там ідеться про
концтабори 40 – 50-х років?» – «Та не може бути, Михайло Мико-
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лайович». – «Справді переглянули серпневі номери?» – «Перегля-
нув». – «Ну, – кажу, – Клим Євгенійович, ваш аґент провалився».
А він – бо кагебісти завжди заперечували, крутили, – а він так
спокійно, ніби кістку мені кинув: «Ну що ж, буває».
Після цього я всюди казав: «Цей Клим Євгенійович має такий
авторитет в КГБ, що йому було наплювати, що йому хтось скаже, що
він провалився. «Ну що ж, буває».
Приводять мене після допиту – Цаппа в хаті нема. Цапп свою
роботу виконав. Привели другого чоловіка. І так постійно.
Перебування під слідством було тяжке ще й тим, що ти мав у
камері ворога, який про тебе все доносив, а ти мусив з тим собакою
ділитися куском хліба, бо він передачі мав тільки від кагебістів, і то
дуже рідко і погані. Не міг же ти їсти сам, коли співкамерник нічого
не має. То така справа.
Але ми зайшли надто далеко. Я забув, про що ми говорили.
В. Кіпіані: Якщо дозволите, я запитаю, яка була роль Віктора
Бурлакова у фундуванні Народного Руху України? Були в Русі люди,
які спалахували великою активністю, а потім якось так зникали.
М. Горинь: Ну, я бачив так звану інфільтрацію аґентури КГБ в
Рух. Я це відразу побачив.
Коли я готував Ланцюг Єднання (то, підкреслюю, моє дитя, я
на нього витратив масу енерґії та здоров’я), то мав опозицію. В опо-
зицію стала рухівська організація міста Києва. В неї пішли солідні
люди: Брюховецький – теперішній Президент Києво-Могилянки,
академік Попович, академік Павло Кислий. Ми зібралися на кон-
ференцію Руху міста Києва. Вони мені сказали, що Ланцюг – то
провокація, з того нічого не вийде, на дорозі людей можуть побити...
Вони категорично проти. Написали заяву – десь серед моїх паперів
вона є, я її знайду. Я пішов до голови секретаріату Київської органі-
зації (якого я тепер уже не бачу – вже через 2 роки його не стало) і
сказав: «Слухайте, дайте мені списки всіх районних організацій Ру-
ху міста Києва». А він: «Я вам списків не дам». Ну, а я без списків як
без рук: не можу кинути Київську організацію на лінію, щоб вони
зайняли, скажімо, якісь 100 кілометрів.
Я почав сам збирати – щось через Петра Борсука, через другого,
третього, четвертого. Але то мало. Було вісім чоловік – професорів
і академіків, – що написали заяву проти мене, опублікували її в ґа-
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зеті. Я був такий внутрішньо впевнений, що хоч би весь світ був про-
ти мене, хоч весь Радянський Союз проти мене, але мені байдуже.
Так ось, думаю собі: чорт з вами, я обійдуся без Києва. Прове-
ли ми наради. А то було унікальне явище. Я, голова оргкомітету, не
знаю, де людей посадити, усі стояли попід стінами. Петро Борсук,
до речі, теж був у тім оргкомітеті. Так от, були проти – але коли Лан-
цюг уже робився, то першим на лінію виїхав Павло Кислий зі своїм
інститутом, своїм автобусом. Я був здивований.
Так ось, Бурлаков. Він був головою міста Трускавця. 1991 року
в Трускавці я оголосив, що відмовляюся від головування в Секре-
таріяті Руху – мені є затяжко. Не знаю, хто – по-моєму, Микола
Поровський – запропонував Бурлакова. Бурлаков був членом Ради
Руху. Він добрий організатор. Я кажу: «То прошу дуже. Я не запе-
речую». Бурлакова обрали головою секретаріату. А тут президент-
ські вибори. А тут референдум. А тут солідна допомога діаспори.
Я вам хочу сказати, що ми отримали десятки комп’ютерів, кілька
ксероксів – то багато техніки. Наш ксерокс стояв у Спілці пись-
менників.
На з’їзді 1992 року Бурлаков був на стороні Чорновола, але в
останній день підійшов до мене і сказав: «Я підтримую вас». Мене
трошки турбувало його російське прізвище. Бо Кіпіані – то є наш
чоловік, він з національних меншин імперії... Але, думаю, яке це має
значення: Донцов теж мав російське прізвище.
Отже, ми стали керувати тріумвіратом: Драч, Чорновіл і я. Бур-
лаков залишився Головою секретаріату. Звертається до мене: «Пане
Михайле, чи не могли б ви перед Марчуком підтримати мене – я
хотів би працювати в КГБ?» А я був великим прихильником того,
щоби наші люди йшли в КГБ. Пан Овсієнко то знає, я то не раз
говорив: коли я був головою секретаріату НРУ, то послав в обласні
організації листа, щоб виділили по десятку людей з вищою освіту,
яких можна було б направити в Інститут КГБ у Києві.
В. Кіпіані: Пригадую, й мене туди записували. Був такий лист.
М. Горинь: Я зустрівся з директором цього Інституту КГБ, пол-
ковником, прізвище якого вже не пригадую. Ми сіли собі біля Золо-
тих Воріт. Він каже: «Я набираю 600 чоловік на короткочасні курси
і 600 чоловік на п’ятирічне навчання». Тобто ти закінчуєш середню
школу, п’ять років навчаєшся в Інституті, а хто має вищу освіту –
навчається один рік чи півроку. Отже, потрібно 600 чоловік. А в них
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суворий добір: вони роблять діагноз фізичного стану здоров’я, бо
така людина має бути витривала. Далі психічне здоров’я, пам’ять,
орієнтація. Відбирають одного з десяти-дванадцяти. Боже мій, то це
треба якихось 8000 кандидатів! Думаю собі: хоч би сто. Сто помно-
жити на дванадцять – тисячу двісті. Значить, я повинен мати 1200
кандидатів. Розіслали ті листи. Наші люди були безнадійно сліпі і
недалекоглядні – з того нічого не вийшло. Думаю: ви не розумієте,
ви боїтеся, щоби хтось не сказав, що ти в КГБ вчишся, чорт би тебе
взяв. Ми зібрали всього кілька десятків кандидатів...
В. Кіпіані: Це було до незалежності чи вже після?
М. Горинь: То було після проголошення незалежності. То був
час, коли я від Верховної Ради був у комісії з ліквідації КГБ. І що
вийшло? Обласні організації НРУ прислали чоловік сто. 12 з них
справді пішли працювати в КГБ. Одного з них я зустрічав недавно.
А інші всі не пішли. А тут Бурлаков каже, що хоче йти в КГБ. Зна-
ючи, що треба українізувати КГБ, я говорив із Марчуком під цим
кутом зору.
Але перед тим приїхав Чорновіл зі Львова і каже: «Михайле, я
хочу, щоби твій брат Микола пішов начальником КГБ у Львові». –
«І Микола дав згоду?» – «Дав». – «Добре, давай домовимося з Мар-
чуком». Коли відбувалася реорганізація КГБ, я до Марчука міг зай-
ти в будь-який час, до 9 години вечора.
Я подзвонив увечері Миколі й кажу: «Миколо, ти хочеш?» –
«Так». – «Ти собі уявляєш? Вони тебе зімнуть. Якщо ти хочеш іти
в КГБ, то повинен вести за собою сотню – сотню людей, яких ти
повинен розставити на місцях. Ти хочеш працювати зі старими кад-
рами?» – «Ні, я наведу порядок».
Ну, йдемо з Чорноволом до Марчука. Чорновіл пропонує канди-
датуру. Євген Кирилович відповідає майже дослівно так: «Ви знову
хочете робити так, як робив ЦК компартії: присилали в КГБ люди-
ну, яка не має абсолютно ніякого досвіду, її треба 5 років учити? Ми
повинні мати фахівця. Я проти того, щоб Миколу Гориня призна-
чати начальником КГБ Львівської області». Я кажу: «Євгене Кири-
ловичу, не тому що йдеться про мого брата... Мова йде про інше: я
не вважаю, що начальник КГБ такої області повинен бути фахівцем.
Начальник КГБ Львівської області повинен бути грамотним політи-
ком, визначати напрям роботи установи, яка має кілька тисяч фахів-
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ців. То справа політика, а не фахівця! А як це робити – він буде мати
заступників, які розроблять технологію».
Не вийшло по-нашому. Потім звернувся до нас іще один чо-
ловік – голова Івано-Франківської обласної адміністрації, депутат
Верховної Ради Степан Волковецький. Я хотів, щоби Степан ішов
першим заступником голови Комітету державної безпеки України по
кадрах. Питання кадрів там було на першому місці. Зі Степаном теж
нічого не вийшло, крім дискусій і розмов з Марчуком.
Отоді звертається до мене Бурлаков: «Михайле Миколайови-
чу, я хотів би працювати в КГБ». – «Добре, Вікторе, давайте я
поговорю з Марчуком». Іду до Марчука (а я був тоді вже головою
Політичної Ради НРУ): «Євгене Кириловичу, от є у нас голова сек-
ретаріату Бурлаков. Я би просив вас подумати, чи не міг би він
працювати в КГБ. Він хлопець розумний, уміє писати документи,
вміє організовувати. Він би міг бути корисним українській Службі
безпеки». Марчук каже: «Треба подумати, треба багато перевірити.
На це піде півроку». – «Що, будете перевіряти до десятого коліна?»
Так я жартую. Але минуло місяць чи два – і Віктора приймають
у Службу безпеки. Спочатку, здається, заступником начальника
П’ятого управління (було таке – це як політична поліція, потім
воно, здається, називалося «управління захисту Конституції»). Це
мінімум полковницька посада, а то й ґенеральська – начальник
Управління.
Тоді з’являється замітка Чорновола в якійсь ґазеті, що Бурла-
ков – аґент КГБ. Тобто, що був аґентом КГБ, коли був у Русі. Я не
можу такого сказати – я цього не знаю. Але я розповідаю те, що
я знаю. Він тривалий час працював у Службі безпеки. Згодом він,
здається, був радником у голови СБУ ґенерал-полковника Радченка
Володимира Івановича. Тепер, по-моєму, він пішов зі Служби без-
пеки.
В. Овсієнко: Він тепер пише дисертацію з цієї тематики.
М. Горинь: Він дуже добре пише, статті його гарні.
В. Кіпіані: Спасибі, пане Михайле, але мушу я бігти: завтра ви-
ходить номер газети.
М. Горинь: А яка ґазета?
В. Кіпіані: Я працюю в «Киевских ведомостях».
М. Горинь: Слухайте, то там Олесь Бузина опублікував пасквіль
«Вурдалака Шевченка»? Два дні тому в мене поцупили ґазету, де Бу-
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зина написав про Мазепу, що то був звичайний п’яниця, а про нього
кажуть, що він знав багато мов. А він напився після Полтавської по-
разки і не міг слова вимовити. Це про людину, про яку навіть Петро
I говорив із величезним пієтетом... Бузина знає тільки те, що Мазепа
напився після поразки (це я цілком допускаю). Але Мазепа не був
пройдисвітом, а інтеліґентом, на тлі якого Петро I був нікчемою.
Мазепа вмів обводити того Петра кругом пальця, як дурника. Петро
до останнього моменту вірив Мазепі. А Бузина примітив лише, що
він пив горілку! Думаю собі про того Олеся: а чому ж ти шукаєш
тільки такі факти?
В. Кіпіані: Хтось займається літературними провокаціями, хтось
політичними – він займається журналістськими провокаціями.
Я розумію, що патріотичним українцям це боляче сприймати, особ-
ливо коли це стосується Шевченка. На це мусить бути адекватна
полеміка – не на рівні «Літературної України»...

НА ЗАВЕРШЕННЯ Я БИ ХОТІВ СКАЗАТИ ТАКЕ…
М. Горинь: Наші політичні сили, якщо вони є такі розрізнені,
не можуть бути пресинґом для уряду, Президента, якщо ті поведуть
небажану лінію. Вони не можуть створити поштовху для політиза-
ції українського суспільства. Політичні партії дуже мало працюють
на утвердження свого авторитету в народі. Характерна особливість
нинішніх політичних партій – що вони безнадійно ліниві. Це не є
якась безвідповідальна фраза. Коли я приїжджаю будь-куди, то ці-
кавлюся, коли в них відбулася наради, як часто збирається первин-
на партійна організація – через тиждень, через два тижні чи раз на
місяць – для обговорення якихось питань чи хоч би ознайомлення
з політичною ситуацією. Як правило, низові організації аж до рів-
ня області зустрічаються на річних конференціях, а то ведуть сонне
політичне життя. І це характерне для переважної більшості політич-
них структур України. Тобто звичка віддавати частину власного часу
на політичну діяльність, партійна пропаганда серед народу не стали
нормою для майже всіх політичних структур зліва направо і справа
наліво в Україні.
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Тому говорити про серйозний вплив партій на політичне життя
України сьогодні не можна. Те, що робиться у Верховній Раді – це
буря в склянці води. Цю бурю треба було б поширити на всю Ук-
раїну і сказати: «Ні – злодійству!», «Ні – русифікації українського
народу!»
Ось переді мною стан освіти в Україні на 1999 рік. Мені страшно
від такої картини. Севастополь – 98.8 % російських шкіл, Крим –
98.1 % російських шкіл, Донецьк – 90 %, Луганськ – 86.8 %, За-
поріжжя – 61.9 %, Одеса – 60.9 %, Харків – 53.1 %, Дніпропет-
ровськ – 40.8 % і так далі. Ви собі можете уявити рівень русифікації?
Якщо у Донецьку українці становлять 52 % населення і вони мають
10 % шкіл, якщо в Луганську теж більше 50 %, а мають 13.2 % шкіл,
то це такий потужний прес русифікації, позбутися якого – для цього
потрібні роки і роки.
Я вважаю, що українська національна ідея не стала ідеєю ук-
раїнського народу. Адміністратори в областях не стали українськи-
ми адміністраторами. Це чиновники колишньої комуністичної пар-
тії, які ведуть проросійську політику. Якщо зараз Президентові не
вдасться чи він не захоче надати особливої увагу станові шкільниц-
тва в Україні, то через 10 років будемо мати плачевну ситуацію. Адже
ці школярі стануть біля керма держави.
Ще хочу сказати: у тих 10 % українських шкіл у Донецьку діти
переважно розмовляють російською мовою. Учителі в учительських
теж говорять російською. Я з цим зустрічаюся і в школах Києва, ко-
ли я виступаю там. Ситуація дуже складна – вулиця, тролейбус, ав-
тобус, метро говорять російською мовою в Києві. Мені можуть ска-
зати: та що ви про це говорите? Не це головне: ми повинні підняти
економіку. Економіку для кого – для манкуртів? Для яничарів? Для
людей, які абсолютно байдужі до українства?
Я два чи три дні тому був на дводенній конференції Національ-
ного інституту українсько-російських досліджень. Там така потуж-
на русифікаторська лавина доповідей, що я просто був здивований!
Микола Шульга, який став доктором соціологічних наук (а колись
був головою комісії з питань суверенітету, в якій я був головою під-
комісії), – Шульга виступає з доповіддю, що то процес цілком нор-
мальний: якщо в 1994 році під час соціологічних досліджень у Києві
анкет українською мовою вимагали 56 % опитуваних, то в 1999 ро-
ці 49.1 %. Українська незалежна держава толерує русифікацію ще й
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сьогодні! Нема ніяких перешкод, нема ніяких дамб перед наступом
русифікаторства на Україну. Це є трагічно, це є велика біда. Я ду-
маю, що політичні структури повинні саме цими проблемами зай-
нятися, а не сидіти в кабінетах і займатися шахматною грою замість
гри політичної.
Оце власне і все, що я хотів би сказати.
Україну ми маємо, але Україна не до кінця українська; уряд ми
маємо, але уряд говорить, між іншим, теж іноземною мовою. Пре-
зидентські структури маємо, але вони теж наполовину неукраїнські.
Майбутнє України через кілька років буде вручатися людям, які ук-
раїнську мову знають не краще, ніж нинішні державні чиновники.
Без мови нема держави, нема народу.
Французи ввели спеціальний закон на захист французької мо-
ви. Недавно я читав у ґазеті «Вечірній Київ», що поляки ввели спе-
ціяльний закон, згідно з яким суворо заборонено вивіски на під-
приємствах, у різних громадських місцях іноземною мовою – тіль-
ки польською. За те, що якийсь підприємець свою установу назвав
анґлійською мовою, він підданий дуже високому штрафові. Поляки
захищають свою мову від анґлізації. Українці ж дали повну волю
двом великим потокам: з одного боку – російському, з другого бо-
ку – англійському. Я питаю: а що таке shop? Що таке shop, що таке
pizza? Що таке щось інше? Та якщо чехи відчули, що їх поглинає
німецькомовна хвиля, то вони й театр назвали дівадлом.
Будівництво економіки повинно йти в парі з мовним будівниц-
твом. Без цього українська незалежна держава не може існувати.
Але мовне будівництво має бути неформальним, бо разом із мовним
будівництвом виховується український патріот-державник. А вихо-
вання майбутнього покоління в патріотичному дусі на сьогоднішній
день, як кажуть наші галичани, під псом. Нема системи цінностей у
школі, де б говорили, що любов до Вітчизни, патріотизм – то най-
більша духовна цінність. Це між іншим, це так... «Какое значение
имеет язык – лишь бы человек был порядочный! А на каком языке
говорить...»
Проблема економіки, проблема мовного будівництва, пробле-
ма виховання, проблема переведення основних силових структур на
державну мову... Не можна надіятися на захист інтересів України
як держави, якщо в її рядах будуть російськомовні ґенерали, якщо
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армія буде російськомовна. А якщо виникне збройний конфлікт із
північним сусідом? А таке цілком можливе.
Це важливі проблеми. Президент розпочав з того, що дав до-
ручення Конституційному Судові прийняти рішення про державну
українську мову. Але якщо Азарова висувають кандидатом на посаду
прем’єр-міністра, а він за 9 років не вивчив української мови... Як
він буде керувати великою Українською державою – іноземець з іно-
земною мовою в голові?
Я вважаю, що в такому віці я можу собі дозволити говорити те,
що я хочу, що я думаю, нарешті, говорити відверто.
В. Овсієнко: Пане Михайле, що би ви хотіли сказати на завер-
шення про свій життєвий досвід?
М. Горинь: Я би сказав, що я ним не захоплений. Я не реалізу-
вав своїх скромних можливостей такою мірою, як би я хотів і пла-
нував. У силу слабої моєї внутрішньої організованості, багато моїх
дітей, тобто моїх ідей, загинуло там, де вони народилися – в моїй
голові, – а не лягли на папір.
Усе життя на мені висів великий тягар організаційної роботи –
у різних громадських організаціях, у Русі, в партії, у Товаристві «Ук-
раїна», у Всесвітній Координаційній Раді, у Верховній Раді. Усе це
притискувало мене і не давало можливості щовечора сісти за стіл
і записати те, що думав. Є у мене кілька десятків записників, але
вони не опрацьовані. Якби мені сказали видати ті записники, як це
зробив, скажімо, Винниченко, – я би цього зробити не зміг.
Я вважаю, що все, що я міг у житті зробити, я вже зробив. За-
лишилося підбивати підсумки. Не є вони радісні. Щоправда, не є
вони й такі, що викликають у мене розпуку, але супроводжуються
вони жалем, що не міг ти видусити з себе, Михайле, те, що ти міг
видусити. Інші це зробили, а тобі чогось бракувало. Чого – хай ска-
жуть люди.
В. Овсієнко: А все-таки, пане Михайле, поклавши руку на сер-
це, скажіть собі, що Ваше покоління, і Ви в ньому, таки щасливіші
від попередників. Адже Ви не просто дожили до незалежності Украї-
ни – Ви доклали рук до її утвердження.
М. Горинь: Пан Василь Овсієнко вносить оптимістичну ноту в
мій монолог і каже, що все-таки щось зроблено, щось є. І я хочу
сказати, що є. Наші мрії були якоюсь мірою реалізовані. Ідею, яку
підіймали люди в минулих десятиліттях, за яку клали голови – ту
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ідею ми якось вивершили і зуміли проголосити 24 серпня 1991 року
українську незалежну державу. Але мені йдеться про ту оптималь-
ну вимогу до самого себе. Йдеться про те, що мені 70 років, і треба
було б покласти на стіл десяток книжок – а їх нема! Ось про що
йдеться, ось чому я самокритично оцінюю свою особу і своє місце в
суспільному житті.
Певно, що я далекий від самознищувальної критики. Без сум-
ніву, що шістдесяті роки не обійшлися без мене. І сімдесяті, і вісім-
десяті теж. Але то була якась одностороння робота, а фіксація того
всього залишилася на завтрашній день. А завтрашнього дня дуже
мало, бо восени день короткий…
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ВОЛОНТЕРИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

НАШІ ЗАВДАННЯ
(Документ Української Гельсінкської Групи,
написаний М. Горинем 1978 року)
На Україні рух за права людини має свою особливість. І це зро-
зуміло. Україна належить до тих націй, які знаходяться у велико-
му державному конґломераті, на дуже хитких і непевних засадах.
Офіційно Україна – держава в союзі держав з усіма правами союз-
ної держави. Фактично ж і сама держава, і її права – звичайнісінь-
ка фікція. За шість десятиріч українців навчили чітко розрізняти
дві сторони правового стану України. Вони добре втямили, що пра
ва українського народу можна вихваляти в пресі, по радіо, теле-
баченню – це надійна дорога до почестей і чинів, але ні в якому
разі не слід домагатися їх реалізації на практиці – це певний шлях
на ешафот та в концентраційні табори. На сторожі неписаного роз
межування стоїть ціла армія партійних керівників і органи держбез-
пеки. Вони уважно стежать за сміливцями, що всерйоз сприйняли
паперові права українського народу і вимагають їх реалізації. Для
таких – місце у Володимирській тюрмі, таборах Мордовії та При-
уралля, у психіатричних лікарнях теж.
Зусилля партійного і всього радянського апарату спрямовані на
те, щоб убити рештки національної свідомості українського народу і
українськість звести до кількагодинної передачі по радіо і телебачен
ню. Ще можна реалізувати національні прагнення українців у го-
паку на сцені. В організації святкування річниці Шевченка чи Лесі
Українки таких прагнень реалізувати не слід – пахне націоналіз-
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мом. Хочете вийти на сцену зі Шевченком? – пропустіть його че-
рез густе сито партійної цензури. Вас турбує новонароджена теорія
східнослов’янського світу – краще про це не балакайте. Ви вболіва
єте за спалений музей Максимовича – пам’ятайте, що це вигадка і
наклеп.
І тому кожен, хто думає про права людини на Україні, стикаєть-
ся з проблемою національних прав українського народу. Національ-
ні права стали вагомою чистиною загальнолюдських прав нації, що
прагне відстояти себе під сонцем.
Саме з засад єдності загальнолюдських і національних прав ук-
раїнських громадян виходила Українська Група Сприяння Виконан-
ню Гельсінкських Угод. Матеріали, які вона опублікувала за останні
два роки, підтвердили правильність її позиції.
Українська Група розпочала свою діяльність в умовах посилен-
ня репресивних заходів та відвертої українофобської політики ра-
дянського уряду. На останньому партійному з’їзді в Києві перший
секретар ЦК Компартії України виголосив свою промову російською
мовою. Для слухняної армії партійних активістів виступ Щербиць-
кого став сигналом для остаточного витіснення української мови з
усіх державних установ, навчальних закладів, фабрик та заводів Ук-
раїни. Без декретів, постанов, введення спеціальних статей у Конс-
титуцію здійснено захід, який ще раз перекреслив національні права
українського народу. Не було маніфестацій, страйків, заворушень.
Багатомільйонна нація пошепки проковтнула внутріполітичний
курс адміністрації України і почала пристосовуватись до нових об-
ставин. Послух державного апарату і мовчання великого народу, над
яким вчинено нечуване насильство, повинен насторожити всіх чес-
них людей світу. Адже таким способом можна здійснити будь-який
захід, наслідки якого тяжко передбачити.
Мине деякий час і ортодоксальна публіцистика відзначить цю
подію як прояв постійно зростаючої інтернаціональної свідомості
українського народу і подолання національної обмеженості. А поки
що кампанія ведеться мовчки, без будь-якого теоретичного обґрун-
тування. Народ теж мовчить. Постійні репресії і страх скували його
волю, а правосвідомість довели до рабського рівня: уряд усе може,
бо ще й не таке робив.
Партія і уряд хочуть мати послушних роботів, які ретельно ви-
конують свої професійні обов’язки, але зовсім не торкаються полі-
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тичних проблем і добровільно передоручають їх найвищим верствам
партійного керівництва, а за собою залишають право славити вож-
дів партії, співати гімни і бити поклони перед вівтарем живих і мер-
твих партійних богів.
І тому, коли в листопаді 1976 року виникла Українська Група
сприяння виконанню Гельсінкських угод та почала контролювати
стан прав людини на Україні, постійно публікуючи матеріали про
їх порушення, радянський уряд вороже зустрів її діяльність. До ут-
ворення Групи всередині держави не було організацій чи товариств,
які об’єктивно могли б перевірити видані радянською владою полі-
тичні векселі. Півстоліття радянська влада їх видавала і тут же ви-
кидала до сміттярки. Там опинилися права на збори, маніфестації,
свободу слова, друку, віросповідання та інші.
І раптом на історичну арену виходять люди, які почали витя-
гувати ці векселі і пред’являти їх для оплати. Політичні банкроти
обурились і обрушили на Групу героїв усю вагу і міць державного
кулака. За короткий час з десяти членів Української Групи 6 та один
співчуваючий були заарештовані, а решта піддані такому нечувано-
му адміністративному пресові, що можна тільки дивуватися, як за
подібних обставин Група існувала і поповнювала свої ряди новими
членами.
Проте було б помилково вважати, що репресії спрямовані лише
проти Гельсінкської Групи на Україні. Будь-яка діяльність, чи на-
віть пасивна позиція інакодумців, що не відповідає духові політики
правлячої верхівки, завжди зазнавали переслідування. Багато з них
гинуть при загадкових обставинах. Недбало проведене розслідуван-
ня політичних убивств (як правило, вбивці не покарані) наштовхує
на думку, що в державному апараті вже є сили, готові приховати
подібні злочини, а може й заохочувати їх.
19 вересня 1962 року невідомий убивця втопив у Дніпрі мо-
лодого дніпропетровського поета Олександра Григоренка, який під
час перебування в армії критикував відверте українофобство, за що
3 роки відбував ув’язнення в Мордовських таборах. Повернувшись
з ув’язнення, він писав вірші, наполегливо готувався до навчання
в університеті, поки рука вбивці не перервала намірів 24-річного
юнака.
Священик Луцький з Миколаївського району на Львівщині зов
сім не втручався в політичне життя. У своїх проповідях він картав
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аморальність, алкоголізм, розпусту, вчив шанувати мову та звичаї
рідної землі. Проповіді Луцького знаходили щирий відгук серед на-
селення. Авторитет Луцького зростав. Люди горнулися до церкви.
Посипались відверті та анонімні погрози. Зимової ночі 1975 року
вбивці підступно викликали Луцького з домівки і замучили в стай-
ні. Мешканці села знають обставини вбивства, пошепки називають
прізвища вбивць, але розслідування справи нічого не дало. Офіцій-
на версія – самогубство. Чи не є священик Луцький жертвою режи-
му однопартійної нетерпимості, який для утвердження захитаних
ідейних позицій вдається до вбивств інакодумців, котрі своїм авто-
ритетом і громадською порядністю були живим докором філософії в
практиці ненависті та злочину?
Восени 1978 року в селищі Щирець Пустомитівського району
міліціонер убив людину і уникнув покарання тільки тому, що вби-
тий за життя вихваляв бандерівський рух.
Типовим явищем сьогодні є грубе переслідування та шельму-
вання в пресі людей, що критично ставляться до існуючих порядків.
На Івано-Франківщині живе відомий на Україні та поза її межа-
ми художник Опанас Заливаха. Він не бере участі в правозахисно-
му русі, але не визнає себе винним, не виступив у пресі з покаян-
ною статтею, словом, залишився на тих позиціях, які відстоював до
ув’язнення 1965 року. Саме громадянська позиція художника Зали-
вахи була причиною звинувачення його в хуліганстві та ув’язненні в
Івано-Франківській тюрмі на два тижні. Івано-Франківська обласна
газета видрукувала статтю, в якій зводились наклепи на порядну
людину. Опанас Заливаха заявив протест, але такий протест може
надрукувати лише самвидав.
До помешкання Оксани Мешко ввірвався бандит з пістолетом
в руках і вимагав від 74-річної жінки грошей. Хоч бандит не дуже
конспірувався (сусіди записали номер машини, якою він від’їхав),
міліція злочинця не виявила.
До Української Групи дійшли сигнали, що проти колишнього
українського політв’язня Василя Овсієнка, що живе в с. Леніне на
Житомирщині, місцеві власті готують кримінальну розправу.
Це лише побіжні штрихи до характеристики «законності» пере-
слідувань інакодумців на Україні. КГБ має досить широкий набір
методів, за допомогою яких старається задушити інакодумство.
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Останнім часом з концтаборів повертаються сотні українських
політв’язнів, котрі відсиділи в неволі 25 – 30 років. За чверть століття
вони пройшли тернистий шлях від Колими до Мордовії, залишаю-
чи за собою на необжитих колись просторах міста, шахти, автома-
гістралі. Це їхніми руками вибудувані шахти Караганди, Воркути,
Інти, Тайшетська траса. Багато з них стали там інвалідами. Але по-
вернувшись з ув’язнення людьми похилого віку, вони пенсіями не за
безпечені, десятиліття важкої праці їм у стаж не враховують. Ці люди
мусять у свої 70 років працювати або жити з ласки рідних чи друзів.
Проте всіх цих знущань виявляється мало. З кіл, близьких до
КГБ, повзуть чутки, що «не стоит возиться с этими отщепенцами.
В другое время с ними расправились бы одним махом». Виявляєть-
ся, анемічна радянська законність ще зв’язує декому з каральних
органів руки. І тому вони обробляють відповідні верстви населення
і готують їх до розгулу, як «в свое время». Зловісна тінь минулого
висить над нашим народом і кличе до активної дії. Ми не можемо
допустити, поки сьогоднішнє беззаконня, насильство і злочин набе-
руть розмаху 30-х років і стануть основним знаряддям у вирішенні
внутріполітичних труднощів. Історія вже не один раз демонструвала
нам, що вчинений масовий злочин не перестає притягувати до себе
мисливців легкої політичної наживи. Від усіх нас, від нашої грома-
дянської активности буде залежати, настане такий момент, чи ні. Ми
не повинні забувати, що деспотизм виростає на полі, густо угноєно
му громадянською байдужістю та пасивністю.
Наша активна громадянська позиція протистоїть тим, які вва-
жають, що в уніфікованому суспільстві діяльність правозахисного
руху не має якогось значного впливу на внутріполітичне життя краї-
ни. І чи варто нести такі великі жертви, коли результати сумнівні?
Всупереч подібним міркуванням, ми переконані, що саме в сус-
пільстві, подібному до нашого, острівці правозахисного руху можуть
стати великою силою і дати поштовх до його морального оновлення.
Ми далекі від рожевого оптимізму. Ми усвідомлюємо випробу-
вання, які чекають на нас. Але ми твердо переконані, що наша пра-
ця не пропаде даром. Вона потрібна тим, хто чекає підтримки в бо-
ротьбі проти беззаконня, хто шукає активної громадянської позиції,
на яку може оперти своє ослаблене сумління. Нарешті, ми прагнемо
відстояти свої елементарні людські права, бо переконані, що подаро-
вані милостиво властьімущими такі права хисткі та непевні.
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Ми віримо у свою правоту та успіх. Адже не можуть люди довго
терпіти правопорядок, при якому чесних і мужніх громадян кидають
до тюрем та концтаборів тільки за те, що вони інакше думають і не
вміють та не хочуть лукавити.
Українська Група Сприяння Виконанню Гельсінкських Угод і
надалі буде знайомити українську та світову громадськість з факта-
ми порушення:
♦ національних прав українських громадян;
♦ національних прав представників інших народів, що насе-
ляють Україну;
♦ релігійних прав;
♦ прав на свободу думки, слова і поширення інформації;
♦ прав на освіту, працю, пенсійне забезпечення незалежно від
політичних поглядів і релігійних переконань;
♦ прав вільного вибору місця проживання;
♦ прав на відкритий розгляд всіх судових справ, у тому числі
й політичних;
♦ прав, визначених статусом політв’язнів, у місцях ув’язнення;
♦ прав, що захищають гідність, здоров’я, життя політв’язнів у
концтаборах та тюрмах;
♦ прав на боротьбу проти використання психіатричної науки
з політичною метою.
Боротьба за права людини стала світовим процесом. Сьогодні
рівень демократії визначається рівнем прав людини. Беззаконня і
зневага людської гідності опинилися біля ганебного стовпа історії.
Щоправда, деякі уряди визнають права людини з неохотою. Але
час робить своє. Міжнародна ґарантія прав людини стає елементом
правосвідомості дедалі більшого числа людей світу. Завтра ці пра-
ва стануть необхідністю. І ми будемо працювати, щоби це завтра
прискорити.
(1978)

ЧЛЕНИ ГРУПИ:
Оксана Мешко, Олесь Бердник, Іван Кандиба, Віталій Калини-
ченко, Василь Стрільців, Петро Січко, Василь Січко, Ніна Строката,
Юрій Литвин, Василь Овсієнко.
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За виданням: Інформаційний бюлетень [Української Громадсь-
кої Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод], № 4, листопад
1978 р. Додаток до «Вісника репресій в Україні», вип. 10, 1980 р.
Упорядкувала Надія Світлична. Нью-Йорк: В-во Закордонного
Представництва Української Гельсінкської Групи, 1981 р. – С. 2227; передрук: Українська Громадська Група сприяння виконанню
Гельсінкських угод: Документи і матеріали. В 4 томах. Харківсь-
ка правозахисна група. Харків: Фоліо, 2001. Т. 3. Документи і ма-
теріали. Серпень 1977 – 10 грудня 1978. Упорядник В.В. Овсієн-
ко. – С. 172 – 176.

ПЕРЕД ЛИЦЕМ ФАКТІВ
Українська Група сприяння виконанню Гельсінських угод пос-
тійно отримує скарги та інші матеріали, що висвітлюють правовий
стан наших земляків на «волі» та в ув’язненні.
Саме ці документи дають нам уявлення про справжню сутність
радянської законності і трагічну долю тих людей, що не схилили го-
лови перед насильством.
Моторошно стає, коли знайомишся з життєвою драмою Ми-
хайла Луцика, який понад 30 років провів у тюрмах, концтаборах та
психіатричних лікарнях, не вчинивши по суті ніякого злочину про-
ти Радянської влади, важкохворого Володимира Гандзюка та Дмитра
Верхоляка.
Проте доля українських політв’язнів 70-х років мало чим відріз-
няється від долі політв’язнів сталінських років. Традиційна звич-
ка каральних органів нехтувати законність, що вкоренилась у часи
сталінського мракобісся, дається взнаки і сьогодні.
Тепер усьому світові відомо, що правові обмеження у радянських
в’язницях та концтаборах набагато суворіші порівняно з в’язницями
будь-яких європейських країн. Та постійні порушення і так вель-
ми куцих прав політв’язнів роблять ці умови нестерпними. В’язнів
позбавляють побачення з рідними, конфіскують листи на підставі
постанов адміністрації чи без них, кидають у карцери та внутріта-
бірні в’язниці. Щоб примусити адміністрацію додержувати закону,
політв’язні ведуть безперервну боротьбу, яка робить їх каліками. За-
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ява українського політв’язня Пронюка Євгена є найкращою ілюст-
рацією цього.
Українська група вважає, що насильство, беззаконня пишно
розцвітає під покровом таємничості. Нічого так не бояться злочинці
на державних посадах, як гласності. Обнародуючи документи, ми
прагнемо допомогти тим, хто веде боротьбу проти беззаконня.
(Автором цього тексту є Михайло горинь. – Ред.)

За тими ж виданнями: Інформаційний бюлетень УГС…, № 4, лис-
топад 1978, с. 10; Українська Громадська Група…, 2001, т. 3, с. 157.

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ МИХАЙЛА ЛУЦИКА
27 липня 1978 року з Інституту Сербського вийшов Михайло
Петрович Луцик. Він народився 31 грудня 1921 року в селі Волосян-
ці, Сколівського району, на Львівщині. Навчання проходило в сім’ї.
Вчився приватно, а в 1938 році склав екстерном гімназійний курс у
Стрийській гімназії. В 1938 році був двічі заарештований польською
поліцією за вірші і політичну діяльність. Утримувався в різних тюр-
мах. Після того вчився на історико-географічному факультеті при
Львівському університеті. В 1940 році емігрував до Німеччини, а
восени був заарештований німецьким гестапо за вірші та громадсь-
ко-політичну діяльність. Утримувався в краківській тюрмі в камері
приречених. Звідти організація українських емігрантів влаштувала
йому втечу. Незабаром під час облави був знову схоплений і вивезе-
ний на примусову роботу до Берліну. З роботи тікає і під вигаданим
прізвищем (з допомогою українських емігрантів) продовжує навчан-
ня в українському Інституті в Берліні.
Весною 1943 року, уникаючи переслідування гестапо, з підроб-
леними документами приїжджає на Львівщину, перебуває на неле-
гальному становищі. 2 липня 1943 року на чолі організованого за-
гону партизан звільняє в’язнів штрафного концтабору біля містечка
Сколе (350 чоловік). 22 серпня 1943 року при виконанні наступної
операції проти німецько-угорських окупаційних військ під селом
Ялинкувате на Сколівщині був поранений у ліву руку.
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Після приходу радянської влади 28 жовтня 1944 року був зааре-
штований органами державної безпеки і засуджений Станіславським
воєнним трибуналом на 15 років каторжних робіт за ст. 54-1а, 54-11
КК УРСР із застосуванням указу від 19 квітня 1943 року. Термін від-
буває в таборах Тайшету, Джезказгану, Воркути, Інти, Мордовії.
В 1957 році був звільнений з ув’язнення і поселився в м. Стрий,
а 19.12. 1958 р. засуджений Дрогобицьким обласним судом на 8 років
позбавлення волі (з них 3 роки в’язниці, п’ять таборів і п’ять років
вислання поза межі України, за статтею 54-10 КК УРСР. Луцика
звинувачували в написанні вірша «Краю мій рідний», за який його
уже притягали до відповідальності польська поліція і німецьке гес-
тапо. Під час другого ув’язнення Луцик був притягнутий до судової
відповідальності за участь у табірній організації за самозбереження
в’язнів. Слідство вело Київське КДБ. Судив Львівський обласний
суд за статтями 56, 141, 65 КК УРСР на 15 років позбавлення волі.
Ув’язнення відбував у Володимирській тюрмі, а від 1962 р. – у Мор-
довських таборах. В 1967 році знову попадає у Володимирський цен-
трал на три роки за рукопис, вилучений під час трусу.
18 листопада 1972 року звільняється з мордовських таборів, йо-
го не пускають на Україну, а виселяють до Молдавії. Але Луцик від
паспорта відмовляється, відмовився і від радянського громадянства
та поставив вимогу відправити його до Австрії.
31 липня 1973 року його заарештовують, роблять йому в Ки-
шинівській республіканській лікарні експертизу і визнають неосуд-
ним, після чого він потрапляє в Дніпропетровську спецпсихлікарню.
Там він перебуває до 27 квітня 1978 року, але оскільки психічний
стан Луцика був цілком нормальний, його відправляють в Інститут
Сербського в Москву, де після півторамісячного обстеження 10 лип-
ня 1978 року Луцика визнають здоровим. Його знову передають слід-
чим органам Молдавії для проводження слідства, яке велося за стат-
тею 22 КК МРСР. Оскільки стаття передбачала до одного року поз-
бавлення волі, то за рішенням прокуратури МРСР 1 вересня 1978 р.
його звільнили. Тепер він живе у м. Сколе і чекає на прописку.
(Автором цього тексту є Михайло горинь. – Ред.)

За тими ж виданнями: Інформаційний бюлетень УГС.., № 4, листо-
пад 1978, с. 10-12; Українська Громадська Група.., 2001, т. 3, с. 158-159.
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ІСТОРІЯ ВОЛОДИМИРА ГАНДЗЮКА
Звільнився із заслання з Томської області, Чаїнського району,
село Підгорне, Володимир Ількович Гандзюк.
Він народився 15 лютого 1934 року в с. Стефанівці Калуського
р-ну на Івано-Франківщині.
Дитинство і початкове навчання проходило в рідному селі.
У 1945 році поступив в Івано-Франківське педагогічне училище, яке
закінчив у 1951 році. У цьому ж році він перейшов на нелегальне
становище. У підпіллі займав посаду заступника окружного орга
нізаційного провідника в підпільній сітці ОУН. Псевдо – Морозен-
ко Остап. У 1952 році з 1 на 2 червня Гандзюк заарештований і засуд-
жений особливою нарадою при Раді Міністрів СРСР до вищої міри
покарання, а потім без касаційної скарги підсудного йому смертну
кару замінили на 25 років каторги, а згодом на 15 років каторги.
Пізніше таким же самовільним порядком цей термін був замінений
на 10 років ув’язнення в тюрмі, яке відбував у т. зв. ВТОН (Влади-
мирская тюрьма особого назначения) за ст. ст. 54-1а-11. У 1959 році,
відсидівши дві третини, за постановою суду залишок терміну відбу-
вав у таборі.
До 1962 р. знаходився в Мордовських таборах. За активну участь
у табірному житті – протести проти зловживань адміністрації – не-
одноразово сидів у карцерах та ізоляторах, а від 1960 до 1962 року
утримувався в ЗУР (зона посиленого режиму, чи, як у побуті нази-
вають, на спецу).
У Володимирі в 1953 році написав брошуру під назвою «Незламний граніт», у якій описав національно-визвольну боротьбу ук-
раїнського народу проти окупаційних режимів 1941 – 50-х рр. Во-
на, між іншим, фігурувала на слідстві звинувачувальним матеріалом
після арешту в 1971 році.
Після звільнення в 1962 році В. Гандзюк працює в Долині елек-
триком, одружується. У 1965 році переїжджає до Калуша. Працює за
таким самим профілем.
15 січня 1971 р. його заарештовують, знову звинувачуючи за
ст.ст. 56 ч. І, 58 ч. 8 і 64. Справи переважно давно минулих літ. Судив
Івано-Франківський обласний суд 24 березня 1971 року і засудив на
15 років таборів суворого режиму і 3 роки заслання з конфіскацією
майна, враховуючи давніше відсиджений термін.
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Відбував Гандзюк термін у Мордовських таборах, а від 1972 року
в Пермській області, Чусовському районі, ВС-389/35.
З табору звільнився 5 січня 1976 року. Етапом був перевезений
у Томську область, Чаїнський район, с. Підгорне. Тут працює різно-
робочим, шевцем, сторожем.
У таборі на Уралі в 1973 році захворів на деформуючий осте-
оартрит колінних і тазостегнових суглобів обох ніг і хребта. У цих
умовах лікування ніякого не застосовували, примусово виганяли на
працю. Аж під кінець терміну його поклали в лікарню, де пролежав
цілий рік. Хворим поїхав на заслання. Групи інвалідності не дали.
Перед самим звільненням із заслання – 10 листопада – на його по-
мешкання напали невідомі бандити. Вдарили пляшкою по голові,
вкрали гроші, а 14 листопада органи міліції його заарештували під
претекстом, що, мовляв, його ніхто не побив, не пограбував, а все це
інсценізував Гандзюк. Тоді він відсидів у КПЗ (камера попереднього
ув’язнення – рос. камера предварительного заключения) до 29 лис-
топада, до дня звільнення із заслання. Звинувачували його за ст. 180
ч. 2 КК РСФСР і лякали, що дадуть йому термін до 7 років.
Тепер Гандзюк мешкає в с. Стефанівці на Калущині. Сам хво-
рий, дружина лежить давно в лікарні з невиліковною недугою – рак
кишківника. На утриманні двоє неповнолітніх дітей.
(Автором цього тексту є Михайло горинь. – Ред.)

За тими ж виданнями: Інформаційний бюлетень УГС…, № 4,
листопад 1978, с. 12-13; Українська Громадська Група…, 2001, т. 3,
с. 160-161.

НОВА ЖЕРТВА БЕЗЗАКОННЯ
(Йосиф Зісельс)
8 грудня о 7-й годині ранку на квартиру Йосифа Самійловича
(Самуїловича. – Ред.) Зісельса, на вул. Гайдара, 7, кв. 23 у Чернівцях
прийшли представники влади і пред’явили йому санкцію на обшук
помешкання та арешт. Тими людьми були слідчий прокуратури Ва-
рюшин, капітан міліції Кравчук, капітан у міліцейській формі і двоє
понятих.
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Йосиф Зісельс якраз збирався вилетіти до Москви, де він хотів
узяти участь у демонстрації з приводу Дня прийняття Декларації
прав людини.
У санкції прокурора № Я-1070 основою для обшуку й арешту
значилось: на квартирі у Й. Зісельса є матеріали, які містять у собі
вигадки і наклепи, скеровані проти радянської влади.
Обшук був майже формальний, бо перед тим, 10 листопада
1978 р., та сама група провела ретельний обшук, який тривав 12 го-
дин, і вилучила 82 назви різних матеріалів, які можна було якось
підігнати під формулу, вказану в санкції прокурора. В основному,
це були вірші неопублікованих одіозних у Радянському Союзі поетів
(Цвєтаєва, Мандельштам, Даніель), матеріали самвидаву і окремих
діячів правозахисного руху, деякі твори Солженіцина, Сахарова, ма-
теріали про спеціальні психіатричні лікарні в Радянському Союзі,
біографія українського політв’язня Михайла Луцика і матеріали про
нього, листи, адреси, фотографії дисидентів та інше.
Йосиф Самійлович Зісельс народився 2 грудня 1946 року в Таш-
кенті. Наприкінці 40-х років він з родичами переїжджає до Чернів-
ців, де закінчує середню школу, а в 1969 році фізичний факультет
Чернівецького університету. При кафедрі, як рекомендував профе-
сор, його не залишили через національну приналежність. У тому
році одружується. Тоді ж забирають його до армії, у флот, звідки він
мобілізується простим матросом у 1971 р.
7 місяців він ходить від установи до установи у пошуках роботи,
поки не влаштовується інженером техконтролю на Чернівецькому
телецентрі, де працював аж до арешту.
Так, Йосиф Зісельс не вписувався в «нормальний образ» комсо-
мольця, радянського студента, радянського матроса, не вписується
він і в образ радянського службовця. На політзаняття він не ходить,
а якщо ходить, то не мовчить, з начальством у злагоді не живе, на
кожному кроці стає до боротьби з будь-якими викривленнями, зма-
гає до правди. Не залишаються боржниками і властьімущі. Його ви-
ганяли з комсомолу, дошкулювали доганами, «проробляли» на збо-
рах, фабрикували, фальсифікували факти. Ось як він пише в заяві
першому секретареві Чернівецького обкому КПУ – Дикусарову В.Р.
від 2 листопада 1978 р.: «Все действия против меня, какими бы де-
магогическими фразами они ни прикрывались, я рассматриваю как
дискриминацию за мои нравственные й политические убеждения,
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как грубое нарушение естественных человеческих прав на труд и
свободу убеждений. Я готов отстаивать свои убеждения в свобод-
ной открытой дискуссии, но не могу ничего, кроме слова правды,
противопоставить незаконным преследованиям КГБ, клевете в газе-
те и бесчестным попыткам администрации лишить меня работы –
единственного источника существования моей семьи».
Останні роки Йосифа Зісельса пройшли в інтенсивній роботі,
скерованій на захист політв’язнів, яких органи КДБ утримують у
спеціальних психіатричних лікарнях, моральній і матеріальній до-
помозі їхнім сім’ям, у спілкуванні з політичними засланцями та ін-
шій правозахисній діяльності, у підтримуванні тісних контактів з
Українською групою сприяння виконанню Гельсінських угод, чле-
ном якої він хотів стати, якби не перешкодив арешт.
(Автором цього тексту є Михайло горинь. – Ред.)

За тими ж виданнями: Інформаційний бюлетень УГС…, № 4,
листопад 1978, с. 19-20; Українська Громадська Група…, 2001, т. 3,
с. 168-169.

ВЕЛИКИЙ МРІЙНИК
(Юрій Литвин)
Уже сама історія цього психологічного нарису непроста і цікава.
Написаний він у звичайному учнівському зошиті і має, на перший погляд, незрозумілу назву «О. Блок (зі спогадів Горького, Андрєєва, Бєлого)». Але про Блока тут зовсім не йдеться. Це нотатки Михайла
Гориня про поета-політв’язня Юрія Литвина, котрий загинув у неволі. Усе стає на свої місця (зміщені дати в тексті, неточність окремих реалій, імітація цитування), коли знаєш долю рукопису. Річ у
тім, що Михайло Горинь писав ці спостереження в таборі особливого
режиму ВС-389/36 (селище Кучино Пермської области) під прицілом
кагебістського ока, і зрозуміло, що така праця вимагала особливої
конспірації.
М. Горинь та Ю. Литвин близько року пробули в 17-й камері Кучинського табору, а на час смерти поета сиділи в сусідніх. 23 серпня
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1984 року Юрій Литвин постукав Гориневі в стіну й сказав через кватирку, що нічого не бачить і не може ходити. Скін його 4 вересня, як і
смерть Василя Стуса рівно через рік, огорнуто таємницею.
Згодом Михайло Горинь написав у в’язниці психологічні портрети
Олекси Тихого і Валерія Марченка, та, на жаль, майже всі рукописи
було вилучено під час обшуків. Дивом зберігся нарис про Юрія Литвина.
Друкуємо його без редакторського втручання, сподіваючись, що читач
зрозуміє специфіку стилю автора, який не мав змоги навіть згадати
ім’я тієї людини, про котру писав.
Тепер я думав про нього не тільки як про поета, але як про ко-
лоритну індивідуальність, складний, суперечливий, почасти трагіч
ний психологічний тип, світовідчування якого фатально відбилося
на його долі. З одного боку, дуже ніжний і вразливий (кожне ми-
моволі сказане на його адресу слово викликало бурю рефлексій), з
другого – запальний дискутант, блискучий лектор. З одного боку –
беззастережний оптиміст, великий мрійник, що жив завтрашнім
днем, напружено вдивлявся в нього, нехтуючи тим, що було поруч,
з другого – щось інше.
Песимізм, як умонастрій, безкомпромісно громив і відкидав.
А коли друзі вказували на хисткі місця у його світовідчуванні, він
сприймав їхні закиди як заперечення оптимізму і звинувачував їх
у світоглядній сліпоті. «Я теж оптиміст», – пробував захищатися
один. – «Але ж бо з вашого оптимізму залишається хіба пшик!» – із
запалом вигукував поет.
У нього, як у справжнього митця, теорія не завжди крокувала в
парі з творчою практикою, а логіка міркувань не була така сильна,
як інтуїція. І тому, коли він вдавався до поезії, ним оволодівали не
такі вже й оптимістичні настрої.
Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И от игры трагических страстей
Повествовать еще не жившим.

Чується перегук із Шевченковим «І мертвим, і живим...». І це
зрозуміло. Людська доля у своїй основі драматична, якщо нетра-
гічна. І, доторкаючись своїм ясновидящим зором до суті людського
буття, він знаходив там поетичне заперечення того, що стверджу-
вав. Коли читав цього вірша, любив міряти кабінет (Камеру. – Ред.)
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повільним, розміреним кроком, замислено, ніби вголос роздумуючи,
з опущеною вниз головою, читав приглушеним голосом, кожен ря-
док вкарбовуючи не тільки у свідомість слухачів, але й кожним кро-
ком хворих ніг – у землю. Цезури розставляв відповідно до ритму
ходи. І тоді виходило:
И вглядиваясь //в свой // ночной кошмар //,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Увидеть жизни гибельный пожар.

Можливо, цей не завжди і не цілком усвідомлений конфлікт
умонастроїв викликав у нього спалах крайнього нетерпіння душі.
Він був противником тверезого розрахунку, добачаючи в ньо-
му брак громадянських чеснот. Схильний до нерозважливості, він
висловлювався про неї жартома, але піддавався їй імпульсивно. На-
лежав до числа тих, хто критично ставився до розуму, науки як ді-
тища розуму, співаючи гімн інтуїції і мистецтву. В критиці розуму
доходив до сарказму. В таких випадках читав Байрона, Верлена, з
насолодою впиваючись думками і почуттями, які в такі хвилини ви-
давалися скоріше його власними, ніж цитованими – так органічно
випливали з його єства. А верленівський вірш «Дон-Кіхотові» звучав
у його вустах як мистецьке і громадянське кредо: «О, Дон-Кіхоте,
мій натхненнику богеми!»
Філософія цього вірша – його філософія. Їх так єднало розумін-
ня подвигу як наслідку тверезої шаленості, як сплаву крицевої волі
і вулканічних почуттів! А слова про крилатий стяг поезії і «сивий
череп бездарного ума» чи байронівське про безґлузду істину, ніби
розум володіє почуттями, він постійно наводив як доказ переваги
інтуїції і її дітища – поезії як найбільш гуманного, цілісного, все-
охоплюючого, зігрітого щирими почуттями, пізнання світу – над
холодним, безґлуздим, аморальним раціоналізмом бездарного ума.
Власне, він не відкидав наукового проґресу, але був перекона
ний, що останній не може змінити суті людського буття і перешко-
дити людині семимильними кроками прямувати до катастрофи. Чу-
до перетворень під силу тільки мистецтву, бо лише мистецтво ком-
понує у своїх образах поруч з пізнавальними моментами потужний
заряд почуття любові. І тільки любов може зробити людину кращою,
бо лише в її полоні розквітає людський дух, як чарівна квітка, а хо-
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лодна байдужість ховає в могилу забуття кращі потенційні можли-
вості нашої душі.
Як натура кольоритна, він був зітканий із суперечностей. Справ
жній ерудит, знавець філософії і соціології, невситимий погли-
нач книжок, людина фантастичної працездатності, феноменальної
пам’яті, жива поетична енциклопедія, він, проте, не переставав
твердити, що книжний ум мертвий, що істина відкривається лише
через інтуїтивне ясновидіння, а наукові факти, завчені думки ли-
ше засмічують нашу душу і притуплюють її пошукову можливість.
Обожнював фантазію. Любив декламувати вірш «Фантазіє» із циклу
«Сім струн» (Лесі Українки. – Ред.):
Фантазіє! Ти сило чарівна,
Що збудувала світ в порожньому просторі...

А коли йому вказували на те, що навіть його інтуїтивна теорія –
не тільки дитя ясновидіння, але й наслідок терпеливих студій, без
яких не було б узагалі ніяких теорій, – доброзичливо усміхався.
Це була людина і поет великого гарту. Удари долі, яка не шко-
дувала йому фізичних та душевних страждань, не покрили іржею
золота його душі, як сказав би Франко. Він не занурився у свій біль,
а завжди широко відкривав душу для людей, любив і вмів любити.
Якось наприкінці 20-х років, можливо в 1918 чи 1919-му (Очевидно,
йдеться про кінець 70-х. – Ред.), коли ще скрізь гриміла битва, його
вороги влаштували йому дискусію, підготувавши відповідну ауди-
торію, яка кидала образливі вигуки, мало не гукала: «Розпни його!»
(Мова про показове судилище над поетом у Василькові 17 грудня 1979
року. – Ред.). А він поблажливо, розуміюче дивився на цей запрог-
рамований натовп і спокійно, розважливо, речетативом проказував:
«Хоч ви й дуже погані люди, але я вас люблю за вашу поганість, яка
завтра стане добротою».
Він був вродливим чоловіком: високий лоб, що постійно пульсу
вав під час розмови, складки горизонтальних дуг рвійно злітали вго
ру, ховаючись під чуприною, то пірнали вниз, ніби на чолі проекту
валися щойно народжені думки у супроводі з цілою гамою почут-
тів – здивування, радості, відкриття, категоричного заперечення чи
гарячої підтримки. Психологи кажуть, що застигла маска на облич-
чі – ознака приглушеності, загнузданості, самоцензури почуттів,
ознака травми душі. Його ж обличчя вигравало безліччю відтін-
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ків, він був справді дуже симпатичним, а проте щастя в особистому
житті не мав. Помер молодим на початку 20-х років (4 вересня 1984
року. – Ред.), так і не спізнавши земних радощів. Та, котру кохав,
відступила перед нестабільністю, мінливістю, непевністю його пое-
тичної фортуни, залишивши в душі поета лише світлий промінчик.
Глибоко пережив особисту драму. І, разом з тим, як у героя оповідан-
ня Коцюбинського «Цвіт яблуні», суто інтимне переживання пере-
росло у поетичне видиво, своєрідну сублімацію реальних стосунків
у художнє полотно, де Він і Вона вже виступили героями кохання на
широкому соціальному тлі (Ю. Литвин писав у Кучино повість «Ялинка», яку оперативники конфіскували і знищили, що митець переживав,
як мати – смерть дитини. – Ред).
Така сублімація особистої драми оберігала його цнотливу душу
від розчарування, залишаючи незайманим те чисте, що пережив, пе
ред тим, що припало згодом придорожнім пилом. Ця багата натура
в повсякденному житті виглядала простою, внутрішньо безконфлік-
тною. Але її простота – не доказ примітивного духовного світу, а
та вища простота, до якої приходить особистість через складний і
трудний процес упорядкування системи цінностей як регуляторів
людської поведінки, простота внутрішньої ясності, яка освітлює все
життя людини і виявляється у свободі поведінки, свободі самови
раження, свободі творчості. Такий характер ніколи не покликається
на труднощі обставин – вони ніколи не стоять на перешкоді його
самоактуалізації. Вибір для нього – не болюча рефлексія і постійне
заняття. Здається, що все, що треба було вибрати, такі люди виб-
рали ще в колисці, а все життя і вся енерґія – то втілення вибору.
Такі люди навіть не люблять розмов про вибір. Читаючи листа від
коханої, він відчув у ньому вагання. Відчув і обурився. «Вона стоїть
перед вибором», – кинув хтось. – «Яким вибором? – насупився по-
ет. – Хто вибирає в дорозі? Сталося». – І змовк.
Любив перечитувати Шевченка. Його філософію й естетику при
ймав беззастережно. Критичні зауваження щодо «Сну», особливо
образу цариці, відкидав як нерозуміння критиком поезії сарказму і
картини «ниспровержения богов». Читав «Сон» артистично. Напи-
сав про Шевченка напрочуд ориґінальне і глибоке есе. Був співцем
свободи. Свобода була для нього основною цінністю, а не модою.
І хоча в його міркуваннях проглядав абстрактний погляд на неї, як у
поетів XIX сторіччя, хоча доскіпливий читач не так уже й рідко міг
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добачити в його віршах певну суперечність, а дискутант – знайти
вразливі місця, це не применшувало його величі як поета і піднесе-
ності душі як людини.
Його друзі підкреслювали в ньому відсутність практицизму, че-
рез що у повсякденному житті він зазнавав невдач у багатьох спра-
вах, за які брався. Але це не охолоджувало його завзяття, не викли-
кало розчарування, він знову кидався у вир життя, не думаючи про
наслідки. Його улюблений Дон-Кіхот проглядав у його вчинках і
мисленні. Він був переконаний, що не така вже й безґлузда війна з
вітряками.
Знав і любив Вернадського, у якого знаходив підтвердження
своїй вірі в людину, її велике майбутнє, якщо вона знайде у собі
силу себе подолати, відмовившись від самознищення. Сьогодні він
був би близьким і зрозумілим фундаторам і засновникам Римського
клубу. Вмів створювати навколо себе творчу атмосферу, був талано-
витим дириґентом, умів розподіляти творчі ролі і своєю енерґією,
безмежною доброзичливістю будив у людях творчі сили, вселяв віру,
запалював вогонь творчої наснаги. Весь у планах, він проектував
себе в ділянки поезії, прози, соціології, завжди знаходячи неповтор-
ний кут зору на порушені проблеми, дошукуючись джерел і етичних
коренів досліджуваних питань. Саме під таким кутом зору розгля-
нув у своєму есе постать великого Шевченка як основоположника
літератури захисту прав знедолених. Був поетом-інтелектуалом.
Складні психологічні колізії, драматизм і трагізм навіть у пейзажних
малюнках, портрети геніальних людей – доказ того, що поет витав
у вищих сферах. (Див. збірку віршів Ю. Литвина «Трагічна галерея»,
що вийшла стараннями і коштом його друга Івана Пашкова в Харкові 1996 р. – Ред.). А проте любив говорити й повторювати, що він
робітничий поет, що він ніякий не інтеліґент, що він у поезії пред
ставляє робітництво. Важко сказати, як добре знав поет робітництво
в його щоденному житті, але теоретично він уважно стежив за лекту
рою, яка торкалася цих питань в Україні і поза її межами. Любив
згадувати про свою невеличку пролетарську практику і з гумором
розповідав, як улюблені ним пролетарі безсоромно його обдурюва-
ли. А був він надзвичайно делікатним. Усяка нарочитість чи навіть
натяк на неї глибоко його вражали. На обличчі з’являлася міна бо-
лю, ні, не міна, а гримаса, яка виражала і біль, і крайню незручність.
Уся постать зіщулювалася. І було в ній щось від беззахисності не-
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мовляти перед огрубілістю і безсоромністю дорослих. Тому всілякі
урочисті зібрання, де було немало ритуальних дійств і налоскотаних
почуттів, переносив з трудом. Його душа прагнула безпосередності
та щирості. Почуття на показ, емоції зі сцени були йому чужі. Такий
же спротив викликали у поета співчуття, спроби чимось допомогти
йому, підсобити матеріально.
Не любив, не сприймав рекламування його поетичних доробків.
Навіть будучи хворим, старався не привертати до себе уваги і відійти
цілком спокійно і непомітно, та водночас проривався у ньому три
бун, поет площі. Але це як спалах, як рідкість.
Його поезія вимагає глибшої інтерпретації. Як у натури емоцій-
ної і безпосередньої, вона виражала стан його душі, може, найглиб-
ше і найправдивіше. Трагізм людського буття, власна трагічна доля
постійно домінували в його творах.
Я розумію, що в спогадах такого характеру нелегко уникнути
спрощень. Але, разом з тим, без спроби психологічного портрета
нам не обійтися. Адже саме тут постає жива людина.
Газета УРП «Самостійна Україна», ч. 23 (124), 1994. – 18-24 червня

ОЛЕКСА ТИХИЙ
Добираючи матеріяли до цієї книжки, я зовсім випадково знайшов
у своєму зошиті конспектів «Психологія» шматки текстів під назвами
«Тип флеґмо-холеричний» та «Тип санґво-меланхолійний». Це причинки до психологічних нарисів про моїх співкамерників Олексу Тихого та
Валерія Марченка.
Написані вони «езоповою мовою» в камерах табору особливого режиму ВС-389/36 у с.Кучино Чусовського р-ну Пермської обл., Росія,
десь у 1984 – 1985 роках.
Ця «езопова мова» завдасть трохи клопоту читачеві, але й доповнить уявлення про побут українських політв’язнів у «таборі смерти».
Тому додаю деякі пояснення.
Олекса Тихий загинув у неволі 5 травня 1984 року.
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Учитель математики – О. Тихий, який приїздив до мене у Львів
поміж моїми та своїми ув’язненнями.
Табір відпочинку – «виправно-трудова установа».
Відомий композитор – Василь Барвінський. З ним О.Тихий карався
в таборах Мордовії між 1957 – 1964 роками.
Ідейний ворог – Ілля Стебун, професор Донецького університету,
якому О.Тихий дав на рецензію машинопис праці «Мова народу. Народ»,
а він доніс на Тихого в КГБ.
М. Горинь. 31 травня 2000 року

Типологія темпераментів, якій сьогодні біля 2500 років, не за-
знала серйозних принципових змін. При тому все частіше звучать
голоси вченого світу про умоглядний (умовний) поділ на чотири ти-
пи. Більше того, у реальному житті ми зустрічаємося з характерами,
в котрих уживаються полярні риси темпераменту: сила і слабість,
швидкість і повільність, рухливість та інертність.
Перед моїми очима вчитель математики на зорі своєї педагогіч-
ної діяльності. Це не тільки ориґінальний педагог, але й колоритна
особистість. Я не акцентуватиму уваги на суто психологічних харак-
теристиках, оскільки такий абстраґований аналіз заступить безпо-
середність вражень від живої людини. Про нього гомоніли як про
дивака, який вносить у педагогічну практику такі методи, які не
завжди вкладаються в рямці шкільних програм. Скажімо, він міг
узяти зі собою групу кращих школярів і майнути з ними на два-три
дні серед чверті, робочого тижня, поставивши перед ними завдання
заздалегідь вивчити матеріял, який вони пропустять. Він ретельно
перевіряв умови договору, утрясав ділові питання з адміністрацією
школи і зі своїми юними ентузіястами відправлявся в мандрівку.
Після першої вилазки школа гула від захоплень і обговорень. Число
бажаючих зростало дуже швидко.
У зв’язку з тим виникала маса теоретичних і практичних питань,
які він не завжди міг розв’язати. Це привело його до мене. При моїй
допомозі він надіявся отримати психологічну інтерпретацію його но-
вовведення. І він прийшов. Зовсім не відомий мені чоловік. Просто
так, узяв і прийшов. Без рекомендацій друзів. Представився, показав
паспорт і приступив до розмови. Усі мої сумніви щодо його особи, пі-
дозріння він відкидав. У розмові простий і на диво контактабельний,
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аж до наївності. Мої підозріння танули, як весняний сніг. Уже через
півгодини я мав таке враження, що знав цю людину давно. Думка
про його наївність розвіялася. Я переконався, що в цьому чолов’язі
пульсувала міцна вольова жила і під її напругою падали умовності.
Він домігся свого. У цьому чолов’язі сплелися три різні темпераменти:
комунікабельність – явно санґвінічна риса, напористість, запальність
у бесіді – холерична, і поруч із цим повільна мова, позбавлена напру-
ження, – флеґматична. Відсутність узвичаєних обставин знайомства
рідко була для нього перешкодою навести контакти з потрібною йому
людиною. Перші хвилини знайомства не вражали його. Здавалося,
він давно звик до підозрінь, розумів їх причину, вважав таку ситуацію
необхідним моментом у наведенні мостів і тому продовжував торува-
ти стежку до серця співбесідника, поки не зламав останнього замка
застережень і не став бажаним і шановним дискутантом та гостем.
Не можна сказати, що він появлявся тільки в ролі прохача. Він
завжди був нашпиґований цікавими думками і щедро ділився свої-
ми набутками. Ця прикмета відчиняла йому двері до помешкань ба-
гатьох людей. Він багатьом допомагав порадами, матеріяльною під-
тримкою. Так, у таборі відпочинку він зустрівся з відомим компо-
зитором і заприятелював з ним, оскільки брав у нього лекції гри на
акордеоні. Цей видатний український музика і композитор, що був
тонким естетом, відкрив перед ним у багатьох сердечних балачках
світ тонкощів музичного мистецтва. Разом з ним обговорював но-
ву музичну продукцію, у тому числі популярні пісні Дунаєвського.
І його старший приятель переконливо вказував на фахові промахи
маститого композитора. Він особливо дорожив тим приятелюван-
ням і часто про нього згадував.
Я думаю, що його задум дво-, триденних мандрівок з дітьми
просторами України випливав з його сутності: він сам любив манд-
рувати і на собі переконався, як багато може дати мадрівка з цікави-
ми бесідами і зустрічами. Він збагнув радість спілкування з одержи-
мими людьми, розумів, що взаємообмін думками нічим не можна
замінити. І тому, коли прочитав у ґазеті або почув по радіо про долю
нового одержимого, кидав геть усе і мчав знайомитися. «Маю дуже
цікавого співбесідника», – одного разу писав він мені і готувався до
зустрічі з ним.
У своїх творчих пошуках був самотній. Самотнім був і в особис-
тому житті. Але самотність не роззброювала його, не гасила енерґії,
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не вселяла зневіри. Він крокував уперед, сипав перли перед тими, хто
їх топтав, але не кипів, а зі стоїчним спокоєм продовжував, надію-
чись, ні, будучи переконаним, що крапля камінь довбе. І він завжди
був переконаний, що має справу з новими колеґами, які покликані
нести сонце правди і науки.
Він написав доскусійну книжку і поніс її на рецензію до фахів-
ця, який дотримувався діаметрально протилежної думки чи був його
ідейним ворогом. Але це не зупиняло його. Він мав спокійне оп-
тимістичне тлумачення: «Не кожне зерно лягає в пухкий, як перина,
ґрунт – якійсь насіннині за ложе править кам’яна плита. Але і на му-
рованій стіні проростає сім’я берези. Адже ми це бачили». І з сумом
додавав: «Не кожному повелося так, як вам. Комусь доля припоручи-
ла плисти не тільки за течією. Моє середовище більше заклопотане
домашнім господарством, достатками, а не високими ідеями».
Був великим ентузіястом усілякої активності. Будь-яка ініція-
тива, що не суперечила його моральній позиції, будила відгомін у
його душі. «Завжди готовий», – з усмішкою кидав він. І так було весь
час, без посилань на обставини чи стан здоров’я. Багато його колеґ
нарікало на рутину й одноманітність обставин і праці, відсутність
елементарних умов для творчості, брак фахової літератури, зведену
до нуля можливість друкуватися та безліч інших дрібних прикрощів,
які, як іржа, точать зоров’я, поїдом з’їдають час, а він ніколи не бід-
кався, бо вмів використовувати обставини, які є, а не шкодувати за
тими, яких нема, хоч постійно за це платив дорогою ціною.
Його душа була багата на контрасти. З одного боку – чистий ра-
ціоналіст, без домішок, з флеґматичним забарвненням, що виразно
проглядало в міркуваннях і суперечках, у постійному прагненні усе
розкласти на полиці логічних конструкцій, а що не піддається такій
систематизації – це від лукавого. А з другого боку, велику любов до
музики, про яку залюбки міг говорити годинами. Щоправда, любов
специфічна, адже я ніколи не чув, аби він співав. Зате будь-який
інструмент опановував легко.
З одного боку, спокійний, урівноважений, зі щирою, відкритою
усмішкою, мужнім гарним обличчям – хоч у кіно знімай, – упев-
неність у собі у кожному русі, в кинутій репліці (на таких можна
опертися, за такою спиною жінка чується впевнено) – словом, вияв
чоловічої фізичної і духовної сили, яка не потребує метушні, галасу,
звертання уваги на себе. Вона сама впадає у вічі кожному, як тіль-
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ки потрапляє у поле зору. І здається, що ніщо не може до глибини
схвилювати, збудити цю глибоку, повноводну степову річку, а з дру-
гого – шалене полум’я, яке вибухає спонтанно, несподівано, готове
запалити все суще і самому спопелитися. І ніщо не може його ні
зупинити, ні згасити.
Щоправда, я ніколи не чув, щоб він спалахував у дрібній су-
тичці, побутовій супречці. Його душа не реаґувала на дріб’язок і
спокійно витримувала нетактовні репліки, ніби все це лежало ниж-
че порогу його чутливості. У крайньому випадку, він міг обмежитися
гострою шпилькою, якої деякі дискутанти боялися. Бували випадки,
коли зливою слів його могли змусити покинути поле суперечки, але
збити його із зайнятої позиції, посунути хоч на дещицю – марна
справа. Стояв, як гранітна скеля: ні зрушити, ні розтовкти. Хіба
підірвати. Його душа спалахувала, вибухала стовпом вогню, коли
йшлося про принципові питання. І той вогонь розгорявся кожен раз,
як хтось замахувався на його святощі.
Збоку здавалося, що в нього багато химер, але насправді він
через ці химери утверджував свої моральні позиції. Обставини ви-
магали голити вуса, а він категорично відмовлявся, хоч за це тяжко
платив. Час його не змінив – був непідвладний часові. Хвороби його
не зігнули – був вище хворіб.
Він розповідав, що вийшов зі забутої Богом закутини і був чи не
першим пагінцем у родині, що потягнувся до науки. Незвично виг-
лядав цей піонер серед своїх земляків, які не могли втямити, чому
їхній обдарований хлопець обрав собі фах, який не дає багатства,
зате пожирає час і здоров’я. Як тільки закінчив науку, почав свої
ідейні пошуки, які не припинялися до самої смерти.
До школи прийшов з готовими міркуваннями. Мав постійні
конфлікти з дирекцією за відсоток успішності, воював з припис-
ками. Дирекція надіялася, що з часом оговтається (молоде, зелене,
необ’їжджений кінь), але необ’їждженим конем він залишався все
своє життя. Його характер викристалізувався дуже рано, а в праці та
постійних пригодах він лише гартував і вирізьблював свій класич-
ний профіль. Природа характеру, як і природа таланту. У дитинстві
завжди буяє фантазія, через яку душа прагне недосяжного, того, що
непідвладне її кволим силам. Але росте дитина, мужніє юнак, і мрії
поступово витісняються дією, прагматичним мисленням, як цвіт з
вишні, облітають юні фантазії і на їхньому місці появляються соко-
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виті плоди діяльності. І лише ті, хто зберіг мрії юності і спрямував
їх у робоче русло, набули невичерпне джерело самоудосконалення.
Мій математик не викинув на смітник юнацькі мрії, як це робить
переважна більшіть за принципом: «Ну, що зробиш, таке життя.
Треба якось пристосовуватися до його умов», а топтав свою стеж-
ку серед мінливого, почасти безпринципного середовища. Дирекція
його скубла, а він стояв на своєму, і вже з посрібненими скронями
не йшов на компроміси, як не йшов юнаком.
Його педагогічні міркування цікаві. Я звикся з думкою, що пе-
дагогіку як мистецтво навчання і виховання можна успішо будувати
лише на підвалинах фізіології та психології. Він же на перше місце
ставив етику. Ця фраза стала його візитною карточкою у розмовах зі
співбесідниками. В одних вона викликала подив, в інших усмішку, у
третіх роздратування. «У наш час, – говорив він, – коли можливості
творити зло значно зросли, а в талановитої людини особливо, дуже
важливо знати, які моральні цінності віросповідує людина і як вона
їх відстоює. Тому перш ніж говорити про справу, поговоримо про мо-
раль». А коли йому доводили, що духовно обмежена людина така ж
каліка, як і деморалізований тип, вважав такі випадки поодинокими,
оскільки моральні набутки вже є проявами її духовності, багатством
душі, яке будить у людей високе і світле. І хоч не завжди такі люди
сягають вершин фахової майстерности, внаслідок безкомпромісної
позиції, зате самі стають вершинами людського духа, апостолами
правди. Без них людство морально вироджувалося б. Він вважав, що
моральний вибір, зроблений учнем, таїть у собі вольові моменти. Сам
же не зупинявся і перед радикальними заходами, якщо йшлося про
відстоювання певних моральних цінностей, хоч як дорого це не кош-
тувало. Узагалі, я ніколи не чув сумнівів чисто прагматичного харак-
теру: чи варто? Завжди твердив, що виносити остаточну оцінку про
людину передчасно, поки вона топче ряст. Найоб’єктивніша оцінка,
коли людина поставила останню крапку в літописі свого життя.
Я не вважав його християнином-практиком, і він ним не був.
Але мав щось у собі від християнського світовідчування, бо часто го-
ворив не тільки про життя: «Треба вміти відійти». І це була його дру-
га візитівка. Багатьох це дратувало. Особливо тих, які хотіли мати
синицю в кулаці і журавля в небі. Для тих, хто мав нагоду бути його
учнями, відчеканена позиція була найпереконливішим прийомом у
педагогічній практиці. З ним могли не погоджуватися, його могли
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ненавидіти, але ніхто не наважувався зневажати, окрім декласовано-
го елементу. Він був самовідданий приятель, достойний противник і
справжній жрець моральних принципів християнської філософії.
с. Кучино Чусовського р-ну Пермської обл., Росія.
Рік 1984 або 1985
Газета «Наша віра» (Київ), ч. 6. – 2005. – Червень.

ПРИРЕЧЕНИЙ
(Валерій Марченко)
У моєму зошиті конспектів із психології зберігся текст під назвою «Тип санґво-меланхолійний». Це, безперечно, про мого співкамерника Валерія Марченка. З ним я провів у 19-й камері табору особливого режиму ВС-389/36 у с. Кучино Пермської обл. місяців зо два (десь
травень – червень 1984 року). Це за кілька місяців до його загибелі
(7.10.1984).
Додаю своєрідний словничок «езопівської мови»:
двоюрідний – Валерій Марченко
гуртожиток – тюрма
студентські роки – роки ув’язнення
естет – один із політв’язнів
М. Горинь. 31 травня 2000 року

Типологія характерів, якою б ґрунтовною і всеохоплюючою вона
не була, не може ввібрати в себе всього різноманіття людських типів.
Комбінація вивчених і зафіксованих рис характеру в кожній людині
така неповторна, що часто ловиш себе не гадці: скільки людей –
стільки характерів. При тому дозування тих рис суто індивідуальне,
превалювання одних над іншими залежить від ситуацій не меншою
мірою, ніж від вродженого і надбаного. А тому можна зі впевненістю
сказати, що книжки з психології характеру ніколи не витіснять ро-
манів, а нові Достоєвські не підуть на виучку до Айзенків, а своїм,
суто мистецьким, інструментарієм відкриватимуть перед нами неві-
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домі закутки людської душі паралельно з Айзенками, а то й раніше,
як було досі.
Власне, такий нестандартний тип – мій двоюрідний. На нього
звернули увагу відразу, і не тому, що він гуморист і веселун. Мо-
же, якраз навпаки. Мав нахил до роздумів та самозаглиблень. Любив
повторювати: «Голубе сизий, молитися треба». Той голос був сповне-
ний теплоти і глибокої щирості. Згодом стало відомо, що його при-
вело в світ релігії. Він не афішував своїх релігійних переконань, але
й не приховував їх, а якось дуже природно, тактовно відправляв свої
обряди. І було це так зрозуміло для нас, зубоскалів і жартунів, що
ніхто не наважився висміяти його чи поставити під сумнів щирість.
Молився він натхненно. На кілька годин заглиблювався в молитву і
не чув та не бачив навколо нічого. А коли в процесі спілкування з Бо-
гом хтось до нього звертався, дуже спокійно зауважував: «Вибачте».
Ти бачив, що твоє запитання торкнулося лише краю його сві-
домості, погляд його залишався відсутній, поза незворушна. Лівий
лікоть спочиває на долоні правої руки, а пальці лівої підпирають
обличчя. А в погляді стільки глибинного суму. Власне, лише під
час молитви появлявся він на лиці. Може, тоді він уже інтуїтив-
но вловлював свою долю, і вона, невблаганна, торкалася його своїм
крилом.
Власну драму не афішував, але і не бадьорився лукаво, а якось
особливо, як це вміють тільки люди, що збагнули вищий сенс люд-
ського буття, наділені просвітлінням, десь дуже спокійно, але впев-
нено, загнуздали й осідлали відчай, що підкотився був до серця, а
на поверхню сплили почуття, погідний, лагідний і непретензійний
настрій, такий жаданий і такий лікуючий усіх, хто опинився в колі
його всепокоряючого впливу. Навіть природжені аґресори і претен-
денти на беззастережне лідерство в його присутності ховали нігті,
гасили невсипущу потребу утверджувати свою владу. Варто було ба-
чити його серед розбурханої пристрастями стихії, яку легко було
запалити будь-кому, але значно важче втиснути в нормальне русло.
Він умів це робити дуже скупими жестами, а частіше поглядом чи
своєю присутністю.
Є люди, що мають безліч душевної енерґії, але вона з доміш-
ками зла. Інші проявляють добро, але їхні вчинки більше схожі на
театральну гру (дивися, який я добрий). І тоді ти ще нічого не збаг-
нув, а вже така активність викликає опір. Він же завжди якось неви-
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мушено, ніби це виходило мимо його волі, сіяв у нашому товаристві
дивну гармонію, злагоду, якими світилася його душа. Може тому,
що він нікого не переучував, а свою правду говорив рівним голосом,
ніби не піклуючись про те, чи сприйме її хто, чи ні. А проте якимось
шостим органом чуття ти ловив таку впевненість, що не міг стави-
тися до його думки скептично або заперечити її з духу протесту. Він
не будив негативізму – і в цьому секрет його привабливості. Він га-
сив негативізм своєю непретензійністю. Кожне його слово начебто
запевняло: «Я такий, голубе сизий, і сприймай мене таким. Коли
хочеш – погоджуйся, коли не можеш – то зрозумій, що іншим я ні-
коли не буду. І за тобою залишаю таке право».
З ним рідко дискутували, але він не відмовчувався, часто вис-
ловлювався, і до його думки прислухалися. Хоча жив у гуртожитку,
де зовсім не було умов для його ритуальних дійств, він дуже легко
все це владнав і свої релігійні обряди відправляв з таким почут-
тям міри та внутрішнім достоїнством, що вони відразу були сприй-
няті шанобливо і зайняли належне місце в нашому невибагливому
студентському побуті. Може тому, що в кожному він поважав осо-
бистість, навіть у людях, яким не симпатизував. І ця повага чулася в
його поведінці, увазі до висловленої думки, умінні вислухати і слу-
хати. Він не мав недоброзичливців. Проте від оціночних суджень не
відмовлявся і оцінок не ретушував. Його діагноз був принциповим,
точним та без намагання переробити об’єкт по своєму образу. І тому
його присуди не дратували. Адже не було в них намагання принизи-
ти, вколоти, було лише спокійне бажання збагнути. Бувало, хтось зі
студентів спалахне. Він, на здивування другого (чого це він!), кине:
«Не дивуйтеся, голубе сизий, він у вас бачить свого конкурента. Це
так природньо!» Один зі вроджених задирак, аматорів усіх заганяти
в кут, аби самому мати більше місця в центрі уваги, пробував вивес-
ти його з такого стану: «На що ви надієтеся?» – «А в мене одна надія:
на Бога. Інакше я не виживу серед вас». І я зрозумів, що його треба
залишити в спокої.
Не належав до тих людей, що ганялися за сумнівними вартос-
тями, калічили душу терням, серед якого шукали те, чого там нема,
вибухали вулканічними почуттями, бо вірили, що тільки високо-
температурні емоції можуть народити щось неповторне (і нарожува-
ли!), а був лагідний, як умитий дощем весняний ранок, але в цьому
спокої буяло життя, бродила невичерпна сила гармонії, очищеної від
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суєтних пристрастей і сумнівних потреб. Був ближче до Сковороди
з його активною споглядальністю і саообмеженням потреб, ніж до
Верленівського Дон-Кіхота з його «тверезою шаленістю». Час минув,
а ці два полюси зійшлися в моїй душі, залишивши незгасний слід
на все життя.
Ще тоді, у студентські роки, спостерігаючи за ним, я бачив пе-
ред собою зовсім унікальний зразок талановитої людини, яка поєд-
нувала в собі такі риси, котрі більшість із нас, начитавшись книжок
з психології творчості, вважала слабістю, безплідністю, а насправді
були вони їх силою. І була це сила великої гармонії душі, як може
бути гармонійним (і при тому родючим), все природне, не деформо-
ване сумнівними умовностями. Ще й зараз бачу його доброзичливу
посмішку, великі баязедові очі, високу гнучку цибату постать з на-
хиленою вперед головою на дугою вигнутій шиї, що кумедно ступав,
випнувши вперед свого запалого живота і сіяв, сіяв чарівні усмішки.
А коли доходило до принципових питань, навіть коли це торкалося
побуту, умів знову ж таки спокійно сказати свою правду. Його вра-
зив побут Зениних дітей. «І як ви можете так жити?» – з докором
питав він. А потім згадував: «Я бачив, що з ними сталися глибокі
душевні зміни. Такий естет, а як він сидів за столом, обхопивши
миску обома руками!»
с. Кучино Чусовського р-ну Пермської обл., Росія. 1984 чи 1985 рік
Публікуємо з рукопису

У «ПСИХУШЦІ» – ДВАДЦЯТЬ РОКІВ!
(Віктор Рафальський)
Двадцять років тримають у психіятричних лікарнях українського
політв’язня Віктора Парфенійовича Рафальського, психічно цілком
здорову людину. До такого ж висновку, нарешті, прийшла цього ро-
ку медична комісія Львівської психіятричної лікарні, ухваливши,
що Рафальського можна представити на суд для зняття примусового
лікування, оскільки стан його здоров’я цілком задовільний. 24 лип-
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ня цього року дружина Рафальського Емма Войцехович звернулася
до суду Радянського району Львова, куди згідно з повідомленням
психіятрів направлена справа Рафальського, але там справи не вия-
вилося. З’ясувати, куди все таки поділися документи Рафальського,
так і не вдалося. Завідуючий 15-м відділенням психлікарні Круке-
вич заявив, що про хід справи Рафальського нічого не знає, а завіду-
вач 5-м відділенням, яке контролює всю вихідну документацію, ка-
тегорично відмовився будь-що повідомляти. Завідуючий Львівським
облздороввідділом Іванців підтвердив, що керівництво лікарні мало
всі підстави представити Рафальського на суд Радянського району
для зняття примусового лікування.
Цікаво виходить! Є підстави випустити, нарешті, людину із бо-
жевільні. Є повідомлення, що справа скерована в суд. Немає тіль-
ки... самої справи. Де ж вона? Ухильні відповіді лікарів наводять на
думку, що справа потонула в шухлядах відомого нереклямованого
відомства, котре краще за лікарів-психіятрів визначає, хто психічно
здоровий, а хто хворий.
П’ять місяців бюрократична м’ясорубка або чиясь хижа во-
ля продовжують тримати під сукном рішення медичної комісії, а
значить – трощити душу людини похилого віку, котра стільки вже
перенесла. Цікаво, скільки ще в умовах демократизації і гласности
вимучена примусовим 20-річним лікуванням 70-річна людина буде
перебувати в таких нестерпних умовах? Адже кожен день, проведе-
ний у психіятричній лікарні, – мука!
При нагоді нагадаємо, що навіть радянська преса (ґазета «Извес-
тия») недавно визнала, що в радянські психіятричні лікарні потрап-
ляють психічно здорові люди. В умовах гласности дальшим кроком
має бути визнання ще й того, що кидають їх туди за політичними
мотивами.
За виданням: Український вісник. Громадський літературно-ху-
дожній та суспільно-політичний журнал. Випуск 7, 8, 9-10. Серпень,
вересень, жовтень-листопад 1987. Київ – Львів. Передрук самвидав-
ного журналу з України. – Балтимор-Торонто: Українське видавниц-
тво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1988. – Вип. 7. – С. 33 – 39.
Прим. ред.: 25 вересня 1987 року Радянський народний суд м. Льво-
ва звільнив Віктора Рафальського від примусового лікування.
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ЯРІЙ, ДУШЕ!
(Василь Стус)
У 60-х роках про Василя Стуса я тільки чув, що є такий молодий
обдарований поет. І раптом він вибухає як громадянин у перші дні
арештів 1965 року. Чутки про його вчинок долинули до Мордовських
концтаборів. Про Стуса заговорили політв’язні.
Уперше побачив я його в 1971 році в Києві. Після мого повер-
нення з Мордовії.
Тепла, по-осінньому сонячна неділя. Невелика група киян
(Іван Світличний, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Данило Шумук і
ще кілька осіб) подалася в Ірпінський ліс, чимдалі від допитливих
очей і насторожених вух всюдисущих функціонерів ґенерала Нікіт-
ченка (З 18.07.1970 головою КДБ УРСР уже був В. Федорчук. – Ред.),
аби обмінятися думками про політичну ситуацію на Україні. Тут я
вперше бачив його зблизька. Стус повів мову про свою заяву до ЦК
КПУ з приводу переслідування молодих поетів.
Ні краплини професійних заздрощів, ні найменшої спроби
принизити когось зі своїх колег. Мені відкрилося велике благородне
серце, що прагне обігріти всю поетичну братію, захистити її перед
жорстоким режимом.
Десь напередодні Різдвяних свят 1972 року він зайшов до мене
і розповів, що їде до Моршина на лікування, то хотів би відвідати
на Святвечір сім’ю, яка зберігає народні звичаї. Я написав запис-
ку до друзів. Його прийняли. А через кілька днів у Львові Василь
розповідав про свої враження від побаченого. «Ви таки зуміли збе-
регтись. У цьому ваша сила». Розмовляли про традиції і сучасне,
про християнство і Лесю Українку, про громадсько-політичну лі-
рику.
У санаторії, де жив Василь, поселили людину, яка постійно про-
вокувала його на політичні дискусії. Василь дратувався, підозрюючи
у співбесіднику аґента КДБ, але від дискусій не ухилявся.
В останні дні свят ми разом колядували у Львові, відвідали
господи багатьох знайомих. Останній день перед від’їздом до Киє-
ва відзначили всією львівською громадою свято Марії у дружини
Івана Геля. Стус повернувся до Києва і – потрапив прямо в руки
КДБ...
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* * *
2 листопада 1982 року, друга година ночі. Мене привезли в Ку-
чинський концтабір особливого режиму № 36 і кинули в камеруодиночку. Грюкнули двері, заскрипів замок. Я кинув наплічник на
долівку, присів на стілець, прибитий до підлоги, і полегшено зіт-
хнув. Нарешті, всі митарства минули. Раптом громовий голос: «Гей,
хто там приїхав? Вітаємо!» Луна прокотилася по сонному бараці.
Я привітався і назвав свої прізвище. Затупотіли по долівці чоботи і
наглядач закричав:
– Стус, вы опять захотели в карцер?
– А чого це я захотів у карцер? Приїхав мій земляк. Тож мушу
його привітати... на цій забутій Богом землі!
Отакий він був. Знав, що дорого заплатить за привітання, але
стлумити порух своєї душі, піклуючись тільки про власну шкуру,
і таким чином бути покірним і захланним рабом, він не міг. Не та
вдача.
Як зберегти в табірних умовах людську гідність? І не тільки
гідність. Поетичний хист – теж. На прохання друзів, аби він пере-
почив, припинив свій безперервний двобій, Василь заявив: раб не
може бути поетом. Для нього бути поетом означало постійно боро
тися зі злом. Будь-який відступ від моральних засад, на його дум-
ку, загрожував крахом поетичного обдарування. Це була людина,
в шкалі цінностей якої мораль посідала найперше місце. У своє-
му виборі він не зважав на тяжкі обставини і відповідні наслідки.
Зовні здавалося, що все це виходить у нього дуже просто й легко.
Воно ніби так було й насправді. Але то була не простота духовно
примітивної особистості, а та вища простота, до якої приходить осо
бистість через складну внутрішню боротьбу, з погляду на ієрархію
цінностей.
Це була легкість, продиктована вибором, причому остаточним,
морального імперативу. Раз і назавжди.

* * *
Думаю, що свій трагічний кінець він передчував.
Літо 1984 року. Мене кинули до 12-ї камери, в якій згодом сидів
і Стус. Я тоді тяжко хворів, не ходив на роботу. Василь працював у
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сусідній камері. Через тонку стіну я почув, як до нього зайшов міс-
цевий кагебіст (Ченцов. – Ред.) . Василь пішов у наступ. Чому в нього
конфіскували всі його вірші, навіть переклади Рільке? Кагебіст від-
повів, що поезії, вилучені в нього, на складі в каптьорці за зоною.
– Але ж ви не повернете моїй дружині твори, якщо я тут за-
гину!
Дискусія тривала довго, шкода, що час стер із пам’яті деталі.
Згадалися рядки з його вірша 70-х років:
Ярій, душе, ярій, а не ридай!
...Усім нам смерть судилася зарання.

* * *
Був делікатний. Будь-яку допомогу сприймав якось болісно. Аж
кривився. У тюрмі забороняли тримати в камері одночасно більше
як 5 книжок. У мене були двотомний німецько-український словник
і книжка, яку я перекладав, отож лише дві книжки залишалося для
праці. Я оправив два томи в один, вийшов том на 1000 сторінок. За-
пропонував зробити це Василеві. Він погодився. Вдалося через тю-
ремну бібліотеку перекинути словник у нашу камеру. Я об’єднав два
томи і оправив. А Василь зі вдячності подарував мені двотомник
Рільке німецькою мовою. З дарчим написом. Це й погубило подару-
нок. Під час обшуку наглядачі побачили, хто подарував книжку, і
конфіскували. Адже в цій триклятій тюрмі подарунки були заборо-
нені. («Запрещается отчуждение в любой форме». – Ред.)
Як тільки улягалися конфлікти і карцери порожніли, ад
міністрація влаштовувала провокації. Дехто припускав, що пустую-
чі карцери скорочують число наглядачів, оскільки біля карцерів був
окремий пост. Інші вважали, що це тенденція адміністрації – три-
мати політв’язнів у постійній напрузі.
Десь улітку 1985 року в концтабір приїхала медична комісія.
Викликали Василя. Він перелічив свої хвороби (був справді тяжко
хворий), але комісія визнала його здоровим. Василь обізвав їх фа-
шистами, і знову – карцер. У цей час його переводять у 12-ту камеру.
Разом з ним – кримінального злочинця Ромашова. Гострі конфлік-
ти. А тут ще принизливі багаторазові обшуки – по 5 – 6 разів на
день. Ідемо на роботу – обшук, з роботи на обід – обшук, з обіду на
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роботу – втретє, а потім ще з роботи до камери, з камери на прогу-
лянку, з прогулянки до камери... Нерви напружені, як струни.
Ледь не вибухне весь концтабір. І тут на весь коридор гучний
Василів голос: «О, знову лапають нас, як курей!»

* * *
Горбачов почав перебудову, та вона не торкнулася концтабірно-
го режиму. Протягом тільки одного 1984 року померли Олекса Ти-
хий, Юрій Литвин, Валерій Марченко, азербайджанець Акпер Кері-
мов і наш земляк Курка (Михайло Курка помер у лікарні для в’язнів
на ст. Всесвятська 1983 року. Олекса Тихий та Іван Мамчич з Миргорода померли в один день, 5 травня 1984, перший у тюремній лікарні в
м. Перм, другий в Кучино, просто на кухні, де працював. Валерій Марченко помер 7 жовтня 1984 р. в тюремній лікарні в Ленінграді. Азербайджанець Акпер Керімов помер 19 січня 1985 р. в лікарні для в’язнів
на ст. Всесвятська. – Ред.). На 24 політв’язні-рецидивісти – число
вражаюче.
У такій атмосфері і йшов до свого кінця Василь. На нього на-
писали донос: мовляв, він, Стус, лежав на ліжку не роззувшись, пе-
ремовлявся вночі з солдатом на вишці. Брехливий від початку до
кінця донос. Десь за місяць перед цими подіями до Василя перевели
Леоніда Бородіна. І ось 30 серпня 1985 року (28 серпня. – Ред.) ви
кликає Василя начальник концтабору і відчитує його за порушення
режиму. Чуємо, як повертається з цієї бесіди Василь і в коридорі ви-
читує начальникові: «Зінське щеня! Воно сміє мене повчати. Нічого.
Я себе відстояти зумію».
З камер крики: «Що скоїлося, Василю?!» Грюкнули двері.
З розповіді Леоніда Бородіна, якого на другий чи третій день
перевели в нашу камеру, Василь зайшов до камери і відразу почав
готуватися до карцеру. Сказав, що оголошує голодовку. Леонід запи
тав: «На скільки днів?» – «До кінця».
Це нас занепокоїло. Ми знали думку Василя, як морально тяжко
відмовлятися від смертельної голодовки. Одного разу в зоні це вже бу-
ло. А тут ще треба відстояти свою честь і честь народу перед сусідом.
Карцер, холод, серцеві напади, відсутність допомоги. Вимоги
Василя: «Дайте валідол, серце болить». Наглядач: «Ничего, обой-
дешься».
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Кінець... Ніхто не знає справжнього кінця. Чи то серце? Чи то
фатальне падіння спальної дошки, яке вразило Василя? Адже єди-
ний стілець у карцері – якраз під дошкою.
Усі ці деталі колись з’ясує міжнародний суд, який розглядатиме
злочини, скоєні протягом останніх десятиріч, у тому числі й пере-
будовчого періоду.
Газета «Голос України», № 3 (253), 1992. – 9 січня.

ЧЕРЕЗ 50 РОКІВ МИХАЙЛО СОРОКА ПОВЕРНУВСЯ
НА БАТЬКІВЩИНУ
Виступ на перепохованні праху М. Сороки у Львові
на Личаківському цвинтарі 28 вересня 1992 року

Шановна печальна родино: діти, внуки, рідні.
Скорботна громадо!
Сьогодні українська земля приймає свого сина, який 65 років
ішов до неї, боровся за неї, аби повернутися в оцинкованій труні.
Розмірковуючи про пана Михайла, я дуже не хотів би вдатися
до патетики. Лицар духа? – Так! Але цього мало, бо він, окрім ли-
царського благородства, світився десятками граней. Герой залізного
гарту? – Так! Але його героїзм не мав ні крикливого, ані нав’язливого
характеру, а скоріше був тихим і скромним.
Той, хто зустрічав його, вже з перших мовлених слів не сумні-
вався: цієї людини не зламати. Це усвідомлювали всі, навіть рафіно-
вані чекістські садисти. Тут, серед нас, десятки його вірних друзів.
Хто чув надрив у його голосі? Хто бачив спотворене гнівом його об-
личчя? Завжди рівний, тихий голос умиротворяв навіть мучителів.
У розмовах з ними його тихе «ні» було переконливішим від істеричних
вигуків.
– А ви знаєте, Михайле, – згадував покійний, – мене жодного
разу не били слідчі.
– Чому? – здивовано питаю я. Адже чекісти 1939 і 50-х років
були рафінованими садистами!
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І все-таки! Знали, відчули, що нічого не доб’ються? Все це так.
Може, один з мільйонів.
Він був глибоко освіченою людиною, яку не надщербила жорс
тока доля і не перетворила любові до людей у зневіру і роздратуван-
ня. Україна була його олтарем, перед яким він стояв і який щодень
додавав йому сили. Престиж України беріг навіть там, у далеких
концтаборах! Свіжий розум, мудрість, високі моральні критерії
робили його достойним представником України перед громадами
політв’язнів балтів, закавказців, росіян, японців, німців і десятка-
ми інших народів, якими начиняла тюрми ненажерлива імперія.
Ось від’їжджає додому група японців і (за ініціативою п. Ми-
хайла) в’язні вишивають одному з них сорочку як пам’ять про Ук-
раїну. Ось сидить з ним кілька місяців, чекаючи смертного вироку,
кубанець Соколов, і Михайло знаходить слова розради, як найдос-
відченіший психотерапевт: «Не хвилюйся, друже! Той світ, у який ми
відійдемо, – це світ добра. Ми там розведемо квітники, будемо виро-
щувати чарівні орхідеї». Теплі бесіди допомагали кубанцеві зберегти
гідність до останніх передсмертних хвилин.
Коли в 1966 р. я переступив ворота 11-го табору в Мордовії,
мене зустріла група партизанів УПА, серед яких був Василь Підго-
родецький:
– Ходімо до Михайла Михайловича.
З того часу він увійшов у моє життя як зразок подиву гідної осо-
бистости, яка облагороджувала навколо себе цей казковий світ.
Роздуми про людей. Роздуми про Україну. Він приймав кожну
хвилю нових політв’язнів як ластівку нескорености нашого наро-
ду. Це не була абстрактна любов. Це було щире піклування про
моральне здоров’я нашої громади. Потрібна пісня? Пише слова і
складає музику. Потрібно згуртувати людей? Знаходить якісь там
трави, готує салату і, по ложці роздавши, веде бесіду. Бачить роз-
дратування і напруження в громаді – пише брошуру про правила
доброго тону.
– Хочеш жартувати з когось – пожартуй зі своїх слабкостей.
Такі жарти гуртують людей.
– Не такий ти вже пан, щоб не стерпіти образи.
Вмер він у мене на руках...
Публікується вперше.
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КРИЛА ГЕНІЯ
(Опанас Заливаха)
Нація – сутність пульсуюча і динамічна. Коли зловорожі сили
винищують кращих із кращих її синів, вона стискається у космічне
тіло, щоб, відтак, народити у своєму лоні генія, який силою духу
розпросторює це тіло до величі невмирущого народу. Таким титаном
був Шевченко. Є щось містичне у воскресінні й відродженні націо-
нального духу, у вибуховій з’яві зрілих мужів-патріотів, котрі само-
тужки дійшли до джерел української духовності та, охрестившись її
святою водою, стали лицарями України.
Хто може збагнути таїну дивовижної, неповторної особистості
великого митця і великого громадянина, який через сибірські про-
стори і келії Петербурзької Академії мистецтв уторував шлях до
українського підгірського міста, аби тут своїм могутнім творчим
набутком замінити цілу громаду ґрафіків, живописців, монумен-
талістів? Такого космічного поетичного розмаху набрала ця зболе-
на душа, що віднайшла свою національну домівку, а з нею – і свої
крила. Та разом з тим цей геніальний – до жертовного самозречен-
ня – митець навіть не мав звичайного людського пристановища і
морився у напівзруйнованій церкві. Маючи вразливе і ніжне серце,
він став незламним витязем національно-визвольного руху, що не
завагався вийти на герць із більшовицькою потворою. Це – Опанас
Заливаха.
Чому він не загубився серед імперського безмежжя, чому не став
комуністичним богомазом, що так нестримно тягло його в Україну,
де ще витав дух непокори і боротьби? Чому він так поспішав, горта-
ючи гори книжок з історії, філософії, етноґрафії, націології? Що там
шукав? Безперечно, себе. Дошукувався власної сутності, добувався
пракоренів нашої духовності, відроджував у своєму єстві історичну
пам’ять. У його жилах, як у Василя Стуса, волав голос крові: «Верни
до мене, пам’яте моя...»
Звідкіль на його картинах оті воли з людськими очима і люди з
очима волячими? Звідкіль оті долі зі зв’язаними руками?
Тихий, спокійний, він світиться тією добротою, якою осяяна
вся його творчість. Великий митець і патріот, що ніколи не опус-
кався до продукувань агіток, ніколи не ставав жертвою марнотної
слави, а натомість пройшов випробування терором, ув’язненням, пе-
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реслідуванням. І славою – теж. Але жодна з цих «принад» не вкрила
«іржею золота» його душі.
Ось погляньте лишень: Він іде нам назустріч з похиленою ду-
мами головою, і сиві пасма спадають на світле чоло. Знайте ж – то
йде великий митець-філософ, який творить новий світ української
краси. Іде геній і великий громадянин, чиє серце вмістило всю Ук-
раїну.
Опанас Заливаха. Буклет. – Київ:
Українська Республіканська партія, 1994.

ОДЕРЖИМА
(Оксана Мешко)
Моє знайомство з п. Оксаною Мешко відбулося у листопаді 1971-го.
Щойно повернувся з ув’язнення і приїхав до Києва на кілька днів.
Після зустрічей з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Данилом
Шумуком, Василем Стусом та іншими я відвідав Надію Світличну,
аби поздоровити її з днем народження. У своїх листах і листівках до
політв’язнів п. Надія жартома називала себе Октябриною, оскільки
народилася 7 листопада (8.ХІ.1936. – род.). Надійка жила на око-
лиці Києва у скромному перехнябленому будиночку, де вела своє
нехитре господарство і виховувала сина. Але найголовніше – була
потужним мотором руху опору: готувала напівлеґальні матеріяли
до друку, передавала їх за кордон, контактувала з однодумцями.
Як і помешкання її брата Івана – це була друга штаб-квартира ук-
раїнських патріотів у Києві.
Отож увечері 7 листопада у п. Надії зібралося з півтора десят-
ка друзів, серед яких я побачив невеличку худеньку сиву жінку з
характерним обличчям і чіпким поглядом. Познайомилися, а я по-
думав: оце б скульптора сюди. Вийшов би чудовий портрет. В об-
рисах цього обличчя щось нагадувало різьблений профіль Василя
Стуса.
Уже перша наша коротка розмова переконала мене в тому, що ця
літня жінка володіє невичерпним запасом енерґії. Що в цьому тен-
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дітному тілі – могутній дух. Тоді п. Оксана Мешко ще не розкрила-
ся повністю як громадський і політичний діяч, як один із головних
організаторів Гельсінкського руху в Україні. Але в кожній фразі,
репліці відчувалася ота стиснута духовна пружина, яка ось-ось має
спрацювати.
Пані Оксана виклала свою концепцію розвитку нашого руху:
його слід робити масовішим і наступальнішим. Я звернув увагу на
те, що ми повинні прогнозувати досягнення нашої мети хоча б у
найближчу чверть сторіччя. На мою думку, Україна стане незалеж-
ною на початку XXI сторіччя, – думка, яку я не раз висловлював у
Володимирській тюрмі друзям-співкамерникам. Ми маємо розподі-
лити свої сили так, аби вогонь боротьби не погас на цьому довго-
му шляху. Та чи варто кидати весь наш леґіон у першу битву? Чи
очолити рух опору на певний час, поки не виросте нове покоління
«безумців»?
– Сину мій! Але чи з’являться нові волонтери національно-виз-
вольного руху, якщо ми не станемо для них зразком? Так, я згідна з
тим, що кожен із нас повинен планувати себе як бігуна на довгу дис-
танцію. І чим сміливіше поставлена мета, чим більший розрив між
сьогоднішнім станом України і її незалежністю, тим могутнішим
буде тріумф переможців, які осягнуть мету, і шана тим, хто впаде на
шляху до неї. Ні, Михайлику, тут замало раціонального розрахунку.
Ми в такому стані, що наш патріотизм повинен бути трішки «без-
умним». Великі почуття мають свої закони. І вони не завжди йдуть
у парі зі здоровим розрахунком. Але тільки вони здатні запалити
вогонь у душах нового покоління неофітів.
Слова п. Оксани вразили мене. Згодом я повертався до них не
раз. А того вечора я переповів п. Оксані висловлювання норвезької
письменниці Сигрет Унсет, які вичитав у якомусь журналі напере-
додні ув’язнення в 1965 році:
– Розумні люди переживають у своєму житті чорні дні. Але
прекрасні дні випадають на долю тільки тих, хто відважиться бути
«безумним». І тут я згідний з вами. Та має бути хтось, що охоплює
зором наше подвижницьке господарство і не дасть погаснути вогню
непокори. Виграна битва – ще не перемога, програний бій – ще не
поразка.
Минуть роки, а ми не раз повертатимемося до цієї теми, і п. Ок-
сана зі властивою їй емоційністю й енерґією вступатиме у дискусії,
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постійно вимагаючи активної дії, безоглядки кидаючись у бій із «чу-
довиськом сторуким», як писав в одному зі своїх віршів поет Зеновій
Красівський.
Наші зустрічі стали постійними, обмін нелеґальною літерату-
рою теж. Уперше я осягнув невичерпність енерґії цієї дивовижної
жінки після арештів 1972 року, жертвою яких став її син Олесь Сер-
гієнко. Попри всі складності сімейних стосунків, п. Оксана виявила
таку наполегливість у паперовій війні з прокурорсько-каґебістськи-
ми структурами, що викликала подив навіть у своїх недоброзич-
ливців.
Можливо, згодом, звільнившись від громадських справ, я спро
можуся на ґрунтовніші спогади про цю унікальну особистість. Але
тут хотілося б згадати ще два коротесенькі епізоди.
1976 рік. Організовується Українська громадська група сприян-
ня виконанню Гельсінкських угод. Я зустрівся з російським про-
фесором Юрієм Орловим, а через кілька місяців – з ініціятором
створення Української Групи Миколою Руденком. Ми обміняли-
ся думками. Я дав згоду допомогти в організації Групи, але сам
вирішив утриматися від вступу в неї, мотивуючи вище наведени-
ми арґументами. Миколі Руденкові я їх повторив: після арештів
1972 року і ваших арештів, які розпочнуться не пізніше, як через
півроку, наше політичне поле значно оголиться. Тут відбулася неве-
лика дискусія. Пан Микола вважав, покликаючись на Московську
групу, що Українська проіснує довше. У кінці нашої дискусії я ска-
зав, що після арешту гельсінкців знов настане моя черга поповнити
ряди політв’язнів. Ми обговорили перше число «Меморандуму Ук-
раїнської групи», я запропонував панові Миколі кілька адрес кан-
дидатів у Групу.
Через дуже короткий час влітає до мого помешкання п. Оксана.
Як буря!
– Як ви можете відсиджуватися дома, коли нова хвиля руху опо-
ру набирає сили? Я не можу виправдати вашої позиції. Невже ви так
оміщанились?
І коли емоційна буря затихла, почалася ділова розмова. Оксана
Яківна розповіла, куди їздила, з ким вела переговори, як мирила
конфліктуючих, як гасила підозріння у гельсінкському середови-
щі – і переді мною вирізблювалася постать могутнього діяча й ор-
ганізатора нової хвилі нашого руху. Боже мій, думаю собі, адже цій
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тендітній жінці минуло 70 років! За мімікою, жестами, манерою
говорити переконливо і запально, здавалося, що переді мною си-
дить молода, але досвідчена політична діячка. Я висловив своє зди-
вування:
– Ну як ви так можете, Оксано Яківно? Це понад ваші можли-
вості!
– Дорогий мій сину! Я можу стільки, скільки можу, плюс те,
що дає мені мій вічний неспокій: а що буде з Україною, якщо про-
спимо?
Подібних розмов було немало. І в кожній з них бив отой вулкан
енерґії, завзяття і готовности щодень сповна віддавати себе справі.
І згадалася тоді притча про двох жабок, що потрапили у шклян-
ку зі сметаною. Одна, паралізована страхом, без опору опустилася
на дно і загинула, друга безперестанку била лапками, поки не збила
грудку масла, вилізла на неї і вискочила зі шклянки.
Я навів цю нехитру аналогію, аби ще раз підкреслити неско-
реність духу Оксани Яківни. Вона могла працювати з надією і в
безнадійній ситуації, працювати тому, що не могла миритися з об-
ставинами, проти яких бунтувала душа.
Таку силу духу мала ця жінка, що у задушливих умовах бреж-
нєвського деспотизму ні на мить не припиняла своєї діяльности і
навіть після погрому Гельсінкської групи та арешту її членів.
Відбулися судові процеси. Оксана Яківна знову в моєму помеш-
канні. Нікому продовжувати випуск «Бюлетеня» Гельсінкської гру-
пи. Настала моя черга. Деталі обговорюємо, пишучи ґрифелем на
спеціяльному планшеті, який називаємо «русско-русский разговор-
ник», а вголос для тих, хто підслуховує нашу розмову, інсценізуємо
гостру суперечку. Оксана Яківна шмагає львівське міщанство, я його
ледь захищаю. Мало б це бути своєрідним алібі для мене, щоб хоч на
короткий час відвернути увагу КҐБ. Видаємо 4, 5, 6 і 7 номери. До-
помагають у роботі моя дружина Ольга, дружина Івана Геля Марія,
Зеновій Красівський, Ярослав Лесів. Через Лілю Андрієвську, дру-
жину Євгена Сверстюка, передаємо наш «Бюлетень» до Москви для
відправлення за кордон.
Недовго вдалося водити КҐБ за ніс. Через кілька місяців один
із моїх знайомих повідомив, що в розмові з ним працівник Львівсь-
кого КҐБ зронив фразу: «А ви знаєте, що Горинь знову повернувся
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до підпільної діяльности?». Я зрозумів, що слід готуватися в дорогу.
І на цей раз надовго. 3 грудня 1981 року я був заарештований.
Вважаю цю фраґментарну розповідь лише вступом до ґрунтов-
них спогадів про дивовижну жінку, великого патріота, невтомного
організатора нашого руху опору 70-х років.
16 січня 1995 року

За виданням: Оксана Мешко, козацька матір. До 90-ліття з дня
народження. Видання Української Республіканської партії. Київ,
1995. – С. 17 – 20.

ВОЛОНТЕР НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ
(Василь Долішній)
У ніч на 1 січня 1996 року в селі Підлужжя на Івано-Франків-
щині помер довголітній політв’язень, відомий український політич-
ний діяч Василь Долішній. Доля відміряла йому всього 66 років жит
тя. З них більше 50 років упертої боротьби за українську державу. Ця
подиву гідна цілеспрямованість викликає захоплення навіть у най-
запекліших скептиків і праґматиків. Він належить до тих українсь-
ких патріотів, для яких Україна була змістом і метою життя. Його
заарештовували, катували. А він відбував ув’язнення і знову вклю
чався у національно-визвольний рух. Тричі ставав Василь Доліш-
ній «на прю з чудовиськом сторуким», але його душі не торкнулася
злоба – ця іржа довголітнього ув’язнення, ні «зоряна хвороба», як
декого, хто минулим прагнув оправдати бездіяльність і претензії до
сьогодення.
Оптиміст і життєлюб – таким його пам’ятають друзі. Навіть
коли надокучала колимська хвороба, покійний жартома запитував
свого молодшого побратима Ігоря Банаха: «А ти вже підготував не-
кролог про мене?»
У концтаборах Василь Долішній невтомно поглиблював свої
знання і навіть опрацював власну концепцію історії України.
За щоденними організаційними клопотами та іншою громад-
сько-політичною діяльністю не залишив нам ні власних книжок,
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ні фундаментальних статей, але світлу пам’ять про нього зберіга-
ють численні друзі – від лауреата Шевченківської премії художника
Опанаса Заливахи до стрільців УПА.
Хто посіяв у дитячу душу зерно такої палкої любові до України,
що колосилося в ній усе життя? Кажуть, що духовним батьком ма-
лого хлопця був колишній сотник Української Галицької Армії, ди-
ректор школи Адам Лужкевич, який поряд з навчанням математики
та письма ростив з нього справжнього патріота, який прагнув реалі-
зувати свій ідеал. І коли під час німецької окупації на Івано-Фран-
ківщині почали організовуватися партизанські загони Української
Повстанської Армії, підліток Василь Долішній, якому ще не випов-
нилося 14 років, став спецкур’єром бандерівською підпілля.
Два роки цей невеличкий білявий хлопчисько виконує небезпеч-
ні доручення зв’язкового, оминаючи спочатку німецькі, а згодом –
московські ґарнізони і засідки. Але в 1946 році таки не вберігся і
став жертвою доносу аґента НКВД. У тюрмі його катують. Вистояв.
Ухвала суду – 10 років таборів і 5 років позбавлення прав. Перед
неповнолітнім 16-річним хлопцем стелився довгий засніжений шлях
до далеких норильських копалень, усипаний тілами в’язнів, які не
витримали жорстокого катування. У неволі він вижив, але утратив
здоров’я.
Проголошена після смерті Й. Сталіна, у 1954 році, амністія для
неповнолітніх в’язнів торкнулась і Василя Долішнього. Він повер
тається на Івано-Франківщину зрілим 24-річним юнаком, навчаєть-
ся у вечірній середній школі і закінчує житлово-комунальний тех-
нікум, згодом – Інститут нафти і ґазу. Але не покидає політичної
діяльности. Веде антимосковську, антиімперську пропаґанду, гуртує
навколо себе патріотично настроєних франківчан. І вірить, що роки
імперії лічені. Цю віру передає оточенню.
Арешти 1965 року не зачепили його. Але КГБ не випускав
Долішнього з поля зору і 21 лютого 1972 року арештовує його. Іва-
но-Франківський обласний суд відміряв йому 7 років концтаборів
суворого режиму і 3 роки заслання.
На цей раз довгий шлях у неволю проліг до мордовських та
уральських концтаборів, де перебували відомі українські політв’язні
Василь Стус, Василь Лісовий, Вячеслав Чорновіл, Василь Овсієнко,
Зорян Попадюк та інші. Хоч режим у концтаборах був суворий, полі-
тичне життя і самоосвіта не вщухали ні на мить. Саме тут Василь
— 164 —

Волонтери визвольного руху
здобув ґрунтовні знання з історії, археології, етноґрафії, літератури,
якими згодом дивував маститих професорів. Самоосвіта в таборах
мала цільове призначення. Її розглядали як зброю в боротьбі проти
середньовічного комуністичного мракобісся.
У 1982 році Василь Долішній повертається з концтабору додому.
Але вже на початку 1984 р. його втретє заарештовують, інсценізував-
ши напад на міліціонера. То був час, коли КГБ масово застосовував
провокації проти українських патріотів, деколи в такій безґлуздій і
неймовірній формі, що навіть кагебістські єдиновірці не йняли їм
віри. Саме такий випадок стався з Василем Долішнім. Адже він «на-
пав» на міліціонера, маючи зламану, в гіпсі руку. Суд не звернув на
це уваги і засудив Василя до трьох років ув’язнення. Це не поодино-
кий випадок. Жертвами кагебістських провокацій тоді стали Мико-
ла Горбаль, Василь Овсієнко, Ярослав Лесів та інші.
З 1987 по 1995 рік включно Василь Долішній на рідній землі.
Без перепочинку і лікування хворих легенів відразу кидається у вир
політичної боротьби. Без нього не обходиться жодна більш-менш
відома патріотична акція. Але ситуація змінилася. КГБ вичікує,
національно-демократичний рух набирає сили. На цей раз Василь
Долішній уже не топтав стежку в далекі уральські концтабори. Він
організовує на Івано-Франківщині Українську Гельсінкську Спілку,
згодом Українську Республіканську партію, входить у керівні орга-
ни УРП, роз’їжджає по всій Україні і веде велику організаторську і
пропагандистську роботу. Не думає про пенсійний відпочинок. Йо-
го життєве кредо зводиться до чотирьох слів: «Ліпше згоріти, ніж
животіти».
...Сотні людей стоять над могилою Василя. Вірні друзі співа-
ють тужливу пісню про журавлів, що відлітають у вирій, а я думаю
про нашого славного Василя, якого ми не вберегли й не допомогли
протоптати стежку до нашої шкільної дітвори. Бо що може запали-
ти в дитячих душах святий вогник любові до України, як не жива
леґенда, яка в тринадцять з половиною років стала волонтером на-
ціонально-визвольної боротьби?
Унікальний, рідкісний життєвий шлях пройшов Василь Доліш-
ній. Таких цілеспрямованих і впертих у досягненні великої мети не
так уже й багато. Дехто після першого ув’язнення опинився на узбіч-
чі національно-визвольного руху, ще дехто наважився вдруге кинути
виклик комуністичному монстрові. А Василь не зупинився на цьому
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і готовий був довбати цю скалу до скону. І тому найкращим пам’ятни
ком цій славній людині буде популяризація його трагічного і героїч-
ного життя серед дітвори та молоді. Хай і після смерті Василь Доліш-
ній працює на Україну, яку він любив самовіддано і жертовно.
Газета «Тернистий шлях» (Тернопіль), № 6 (273). – 1996 – 9 лютого.

АРХІТЕКТ ШІСТДЕСЯТНИЦЬКОГО РУХУ
(Іван Світличний)
Неможливо уявити епоху шістдесятників без Івана Світлично-
го. Він був найголовнішим її архітектом. Паростки нонконформізму,
що появилися після смерти Сталіна, без його участи могли б і не
оформитися так швидко у всеукраїнський рух та вийти поза межі
літературного середовища.
Потрібний був координатор, який згуртував би поодинокі гру-
пи людей, розкиданих по Україні. Ним став Іван Світличний. Він
творив цей рух, а рух, до певної міри, розставляв акценти в його
світогляді. Еволюція, без сумніву, відбувалася. Але було б помилкою
думати, що лише концтабірний період остаточно визначив його як
політика-державника.
Моє враження від перших зустрічей: ця людина має чітку де-
ржавницьку мету, знає технологію її досягнення і готова працювати
над її реалізацією. Можливо, таке категоричне твердження викличе
у декого певні застереження, оскільки вже набула популярности вер
сія про Івана Світличного як нонконформіста, що залишився в по-
лоні марксистської демагогії і ні словом, ні ділом не став, за словами
3иновія Красівського, «на прю з чудовиськом сторуким».
Тут я хотів би поділитися своїми враженнями від бесід зі Світ-
личним на політичні теми, його політичної діяльности. Про нього
як літератора написано чимало і напишуть іще більше.

Вибір шляху
Моє знайомство зі Світличними відбулося влітку 1962 року у
Львові. Кажу Світличними, бо познайомився не тільки з Іваном, а з
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усією благословенною трійцею – з Леонідою та Надійкою, які, влас-
не, разом вписали славну сторінку в історію шістдесятників.
Був сонячний день. Вулицею Драгоманова вгору підіймалася
групка людей, серед яких я впізнав Івана Світличного, бо в якомусь
журналі бачив його знимку. Іван мав вигляд мандрівного філосо-
фа, одягнутого в дешеві вилинялі китайські штани, таку ж картату
сорочку та стоптані сандалі. Велика лобаста голова, може, трохи за
тяжка для його нетренованого тіла, а тому ледь нахилена вперед, і
очі, що сміються щиро, без тіні насторожености чи недовіри.
Світличні прямували до Музею українського мистецтва, де пра-
цював мій брат Богдан, який пізнав їх скоріше. Для мене ця зуст
річ була подією, а перші розмови переконали в тому, що я знайшов
серед наддніпрянців людину, яку хвилюють ті самі політичні проб
леми, що й мене. І в технології їх вирішення в нас не виявилося
протиріч.
Це була друга зустріч з киянами у Львові. Навесні того само
го року до Львова приїжджали Іван Драч, Микола Вінграновський
та Іван Дзюба, а з ними галичанин Дмитро Павличко, і виступи-
ли в Спілці письменників та Шевченківській авдиторії Львівського
університету. Ці виступи стали подією мистецького Львова, який
прийняв гостей як провісників нової літературної доби. Щире, за-
пальне, безкомпромісне слово 25-річного Івана Драча заворожило
слухачів:
Куди йдемо? Яка нас віра
Жене на кам’яні вітри?
Якого виґвалтуєм звіра,
Щоб з ним сконати до пори?
Атомні цвяхи, мудрі бляхи
Та філософські манівці,
Та сита морда костомахи
З кривавим прапором в руці.

Так після Другої світової війни в Україні не писав ніхто. Для
нас, галичан, які після кривавого погрому партизанського руху
1944-52 рр. мріяли про нові форми боротьби за незалежність, таке
пробудження було святом. Представники старшого покоління кон-
формної літературної братії скептично сприйняли цей літературний
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вибух, а покійний Антін Шмигельський назвав молодих киян «му-
хами-одноденками».
Проте це було лише поетичне слово. Я шукав серед наддніпрян
ців людей, готових обміркувати політичну ситуацію в Україні і шу-
кати шляхів її поліпшення. Перші розмови зі Світличним справдили
мої надії.
У наших стосунках не було увертюри приглядання, зважуван-
ня, сумнівів у порядності. То був якийсь спалах довір’я. Те, що ко-
муністична система виховувала десятиріччями – недовір’я до лю-
дей, – раптом десь розвіялося, як дим. З перших же зустрічей у нас
почалася ділова розмова.
Що робити? Як робити? Про те, що ця діяльність суперечить
політиці компартії, само собою розумілося. Отже, йшлося про так-
тику. Я звернув увагу на досвід оунівського підпілля і запропонував
обмізкувати, що можна з нього взяти для розробки нашої тактики,
враховуючи тотальне стеження за всіма прошарками суспільства.
Іван Світличний відразу висловив сумнів щодо нелеґальних
форм діяльности. Густа аґентурна мережа не дасть їй розгорнутися.
І вона дуже швидко стане жертвою гігантської репресивної машини.
Тоді ніхто з нас не знав, що рік тому відбулися судові процеси над
підпільними групами у Львові. І вони канули, як у воду, не збурив-
ши мовчазного плеса заляканого репресіями народу.
На думку І. Світличного, слід діяти леґально, вміло використо-
вуючи громадські та політичні інституції. Я погодився з ним. При
тому зауважив, що ця тактика якоюсь мірою нагадує мені столітньої
давнини досвід народовольської організації «чайковців» з її «ходін
ням у народ». Але вони проіснували недовго.
Після цієї розмови я ознайомився з судовими процесами народ-
ників, особливо з гучним судилищем над «групою 193-х», і під час
наступної зустрічі розповів Світличному, що «ходіння в народ» було
коротким. Активної праці – не більше трьох років. Якщо ми повто
римо цю практику на новому витку, часу в нас залишиться мало.
Він усміхнувся зі властивим йому придихом і сказав: «То на-
тискаймо на педалі». Іван вимовив цю фразу, як завжди, спокійно.
Не «хворів» на метушливу поквапливість, галасливе геройство чи
прихований страх. Внутрішньо не приймав людей, які вдавалися до
шумових ефектів зі власною парсуною в центрі.
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Робив свою роботу ґрунтовно і у властивому йому темпі. Чи ре-
даґував самвидавівську статтю, чи перекладав Беранже, а чи майст
рував унікальні стелажі до своєї бібліотеки – завжди і в усьому
проявлялася селянська добротність (сьогодні це називають профе
сійною сумлінністю).
Не зносив ледачого політикування, отаких спорадичних словес
них спалахів за столом, після яких наставав період стагнації. Уявляв
собі політичну діяльність у царині і через фахову працю. Адже стіль-
ки неораного поля! Тому закликав до конкретної праці. Сам, у між-
чассі, перекладав і схиляв до перекладів знайомих йому філологів.
Цитував Шевченка: «Один у другого питаєм: Нащо нас мати привела?.. І, не дознавшись, умираєм, А покидаємо діла…» Згадував Геґеля,
його оцінку сутности народу, який проявляється і зберігається за-
вдяки матеріальній і духовній діяльності.
У русі шістдесятників Іван Світличний був не тільки учасником,
а й господарем (хазяїном, як кажуть наддніпрянці). Тому багато часу
віддавав для контактів із реґіональними групами однодумців У йо-
го тісному однокімнатному помешканні, яке більше нагадувало біб
ліотечне сховище, де дві третини площі займали книжкові полиці,
завжди хтось ночував із заходу, Слобожанщини чи півдня України.
Весь побут сім’ї Світличних був підпорядкований цим щоден
ним організаційним клопотам, які наростали з кожним місяцем, як
кинута вниз у горах грудка снігу. І дати їй якийсь лад можна було
лише спільними зусиллями. Спочатку з головою поринула в цю пра
цю Іванова дружина Льоля, а згодом ще й сестра Надійка.
Я наголошую на деталях, бо в них випукліше виявляється жер-
товність цієї родини. Навіть після першого ув’язнення, коли кожен
крок міг знову повернути Світличного за ґрати, він не покидає своєї
політичної діяльности. Саме через нього здійснюється контакт віль-
ного світу з концтаборами.
Ми, що опинилися в Мордовських таборах, зустрілися з кілько-
ма тисячами політв’язнів 40 – 60-х рр. і переконалися в перманен-
тності руху опору в Україні. Матеріали судових процесів над полі-
тичними організаціями, учасниками УПА помандрували в Украї-
ну. І кожна така передача супроводжувалася проханням: «Передайте
Світличному». Саме завдяки йому на Заході з’явилися документи
про Український національний комітет, Українську робітничо-се-
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лянську спілку, жорстокість вироків над якими уже в післясталінсь-
кий період потрясла демократичну громадськість.
А пізніше десятки статей і звернень про умови концтабірно-
го утримання політв’язнів знайшли дорогу до читача саме завдяки
І. Світличному, в тому числі звернення до ООН групи політв’язнів
про застосування фармакологічних засобів у Володимирській тюрмі.
(Іван Кандиба, Левко Лук’яненко, Михайло Горинь. – В.О.).

Стежка до себе
Критика культу особи Й. Сталіна, започаткована М.Хрущовим
на XX з’їзді КПРС, дуже швидко вийшла за межі дозволеного.
Дедалі ширше коло громадськости дізнавалося про Биківню,
масові розстріли в’язнів у галицьких тюрмах напередодні втечі Чер
воної армії в 1941 р., про смертні вироки С. Єфремову, В. Чехівсь-
кому, О. Влизьку, Г. Косинці, загибель у концтаборах М. Куліша,
П. Филиповича, Є. Плужника, О. Слісаренка, М. Зерова, самогуб
ство М. Хвильового та М. Скрипника. Ця лавина фактів просто при-
голомшувала думаючу молодь. Міф про соціалістичний рай на землі
мав кривавий ореол. Обіцянки партноменклатури щодо утверджен
ня соціалістичної законности сприймали скептично. Адже при владі
були «вчорашні». Кожне гостре критичне слово супроти системи
піддавали шельмуванню в пресі. Людей поки що не арештовували,
але звільняли з роботи, цькували на зборах.
Звільнили й Івана Світличного з Інституту літератури АН. Де-
які з тих, хто повернувся з концтаборів, ділилися своїм пережи-
тим. Помешкання Бориса Антоненка-Давидовича перетворилося на
своєрідну Мекку. Зустрічі громадськости з Володимиром Гжицьким
у Львові, Григорієм Кочуром та Борисом Антоненком-Давидовичем
у Києві доповнювали картину довготривалої Варфоломіївської ночі.
У світлі позацензурної інформації почався процес швидкого переос-
мислення нашого «вчора» і «сьогодні». Мрії про можливість гумані-
зації соціалістичної держави танули. Хоч і точилися дискусії про
правову соціалістичну державу, але поборники чистого соціалізму
не могли встояти під тиском фактів кривавого минулого. Тим біль-
ше – виправдати їх.
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Десь, мабуть, на початку 1963 р. стався прорив інформаційної
ізоляції СРСР. В Україні з’явилися перші видання української діяс-
пори. Щоправда, і раніше попадалися окремі книжки. Так, на Між
народному фестивалі молоді і студентів у Москві 1956 р. я придбав
книжку про українських неокласиків. Але це були поодинокі випад
ки. А тут ішлося про потік літератури.
Звичайно, для сучасної молоді контакти з діаспорою – цілком
нормальний процес. Але тоді перші кроки назустріч таким контак
там вимагали громадянської мужности. Всі засоби масової інфор
мації постійно ліпили образ ворога з тих, хто опинився поза межами
СРСР. Ліпили не тільки потоком інформації, а й репресіями. За два
десятиріччя терору й інформаційного промивання мізків у свідомос
ті людей виросла потужна стіна страху, через яку переступали хіба
одиниці. Треба було подолати цей психологічний бар’єр.
Це зробив Іван Світличний. Він сміливо пішов на контакти з
українською діаспорою спочатку т.зв. країн соціалістичного табору,
а згодом – держав Заходу.
Невдовзі в Україні появилися закордонні видання, які мали ве-
ликий вплив на формування світогляду молоді. Серед них «Вивід
прав України», «Збірник на пошану українських вчених, знищених більшовицькою Москвою», «Україна і українська політика Москви» Миро-
слава Прокопа, а також часописи «Сучасність», «Український самостійник» і багато інших. Ці книжки розмножувалися фотоспособом,
на друкарських машинках, передавалися з рук у руки. І в центрі цієї
роботи знову ж таки був Іван Світличний.
Зв’язки з діаспорою – це те нове в українському русі 60-х років,
що відрізняє його від тактики підпільних груп цього періоду, які бу-
ли ізольовані від українського середовища, а особливо від діаспори.
Згодом за тими закордонними зв’язками помандрує інформація з
України про нові репресії.
А поки що події навколо постаті Івана Світличного розвива-
ються дуже швидко. У 1962 році можна було бачити Світличного
в оточенні друзів з магнітофоном «Весна», на якому прокручував
записи поезій Івана Драча, Миколи Вінграновського, Василя Си-
моненка, Бориса Мамайсура, Ліни Костенко в авторському вико-
нанні і навіть поему Євгена Плужника «Галілей» у виконанні Ми-
хайлини Коцюбинської. То був час, коли національне пробудження
еволюціонувало в бік радикалізму. Від нонконформної поезії вказа-
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них авторів і статті «Думки збентеженого читача» до гострих статей
типу «З приводу процесу над Погружальським», «Українська освіта в
шовіністичному зашморзі», «Сучасний імперіалізм». У них немає надій
на гуманізацію існуючого режиму, бо він ворожий українському на-
родові, спрямований на винищення української культури та пого-
ловну русифікацію. Ці статті писалися в середовищі І. Світличного,
за його активного сприяння та з його участю і так само поширюва-
лися в Україні й поза її межами.

Sемреr тіrо
Іван Світличний був натурою, що постійно всотувала в себе
все нові потоки інформації. Те, що проходило через його руки, під
давалося ґрунтовному аналізові. Щось він сприймав беззастережно,
з чимось дискутував, але ковтав усе жадібно, з юнацьким завзяттям.
Його пошуки галицьких видань дорадянського періоду перетвори
лися на пристрасть. Припускаю, що це був пошук матеріалів для
довершення власної світоглядної будови.
Коли траплялась якась цікава книжка з нашого минулого, ска-
жімо, «Історія українських січових стрільців», рясно ілюстрована
знімками та документами, він радів, як дитина. Так уміють радіти
люди, які живуть у повній злагоді з собою.
Любов до книжки, особливо книжки, яка не пройшла через
руки більшовицької цензури, була викликана потребою поповнити
університетські знання. Адже його університетські студії припали
на післявоєнний період. Сп’янілі від перемог над фашизмом, ідео-
логічні розбійники очищували студентські бібліотеки від позацен-
зурної літератури.
Періодично цензурні комітети присилали до бібліотек списки
видань, які підлягали вилученню і знищенню, як застарілі. Застаріла
в бібліотеці книжка! Коли Іван розповідав про це під час знайомства
з книжковими скарбами однієї львівської пані, він обурювався:
«Назвіть мені країну, де книжку в бібліотеці вважають застарі-
лою! Небачений досвід!»
Якось зовсім випадково я дізнався, що в центрі Львова, напроти
Ставропігії, мешкає дружина колишнього палітурника ґазети «Діло», яка зберегла немало старих видань і оправлених ґазет. Я пові-
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домив про це Світличного. Він дуже швидко приїхав із Києва, і ми
відвідали симпатичну сиву бабусю. В одній із просторих кімнат, яка
служила колись за палітурну майстерню, стояли громіздкі самороб
ні полиці, заповнені книжками й оправленими підшивками ґазет.
Ми представилися. Сказали, що хотіли б придбати дещо з цієї біб
ліотеки. Кілька фраз, що їх кинув Іван Світличний, відразу настрої-
ли господиню на дружній лад. Вона допустила нас до своїх скарбів.
Ми кинулися оглядати їх, а бабуся тим часом радила по-галицькому:
«А ви, шановні панове, не тільки оглядайте, а відразу відбирайте для
себе, що вам до душі, та складайте в стовпчики». Іван усміхнувся у
вус, підморгнув мені і наскладав два стовпчики книжок. Бабуся від-
чула, що до неї прийшли люди, близькі їй по духу, тому ціна була
доступною. Прощалися ми, як давні знайомі. Проте це не були остан
ні відвідини бабусі.
Якщо добирання галицьких видань було викликане потребою
доповнити знання, то вибір літератури, особливо публіцистики в
1964-65 рр., для розповсюдження по Україні якоюсь мірою відби-
вав настрої Івана Світличного. Я вже згадував про те, що статті
про освіту, підпал бібліотеки були гостро викривальними, протиім-
перськими.
Не знаю, чи І. Світличний вів із кимось розмови про свої сві
тоглядні засади, проте факти певною мірою спростовують думку
про І. Світличного як прихильника соціалізму «з людським облич
чям» або людини, далекої від антирадянщини чи націоналізму.
Отже, чи був І. Світличний антирадянщиком? З позицій слідчо
го КҐБ – був, бо виступав проти існуючого режиму і снував плани
ефективної боротьби з ним. Адже в ті часи антирадянщиком вважа-
ли кожного, хто виступав проти існуючого режиму, хоч той режим
ніколи радянським і не був. Але коли поняття «ради» трактувати як
демократичний державний інститут, який в Україні мав давню тра-
дицію від козацьких рад до Центральної Ради, тоді можна сумніва-
тися, чи Світличний у той час виступав проти такого інституту.
Якщо поняття націоналізм трактувати з позицій КҐБ, то таким
націоналістом І. Світличний не був. Він далекий від ксенофобії. Зне
вага і образи інших народів були нижче його гідности. Він постій-
но спілкувався з євреями, росіянами, мав серед них щирих друзів
(зокрема, таких, як Семен Ґлузман), був близький у контактах із Ро-
маном Корогодським, часто відвідував російськомовну громаду, яка
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гуртувалася навколо Леоніда Плюща, – не тільки сам, а й зі своїми
друзями та знайомими. І ми, львів’яни, завдяки йому теж познайо-
милися з тим середовищем.
Словом, у каґебістські рямці вузьколобого ненависника інших
народів він не вміщувався. Але чи означає це, що українська ідея, її
реалізація була для нього чужа? Чи була рушієм Світличного лише
ідея соціальної справедливости й свободи особи в суспільстві без
чітко окреслених національних ознак? Чи був Світличний демокра
том-інтернаціоналістом, для якого доля власної нації лишалася на
узбіччі його свідомости й не хвилювала загроза її занепаду або зник
нення? Чи уявляв він свободу особи, зокрема, творчої особистости,
без свободи отого суспільного цілого з його інтелектуальними, мо
ральними, звичаєвими, обрядовими взірцями мислення, почуттів і
поведінки, власним минулим і мовою, вічним прагненням мати влас
ну державу – отим повним набором понять, які мають узагальнену
назву нація?
Чи не реаґував він на приниження нашої національної гіднос-
ти, чи не ставав в обороні нашої культури, проти профанації нашого
минулого – із завзяттям автора «Історії русів» в Україні або Лессінґа
чи Гердера в Німеччині? Чи не хвилювала його доля України, на
вівтар якої він поклав два десятиріччя напруженої праці, жертовної
політичної боротьби?
Замість відповіді на ці й десятки подібних запитань, пропоную
замислитися над таким запитанням: чи Тарас Шевченко з його «Гайдамаками» і з його зворушливими зверненнями до ляха, друга, брата
був націоналістом чи інтернаціоналістом?

Поліфонія середовища івана світличного
До Світличного потоком ішли люди. Він улаштовував зустрічі
приїжджих із киянами, організовував поїздки друзів на природу для
обговорення важливих проблем, які не були призначені для «всеви-
дящого ока і вуха». Соборницька діяльність Івана Світличного бу-
ла часткою його внутрішньої потреби глибше пізнати Україну. Він
приймав людей, він організовував невеликі групи киян для поїздок
до Львова, Івано-Франківська і в Карпати. І завжди зі своїм магні
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тофоном «Весна», принагідно знайомлячи оточення, в якому бував,
із сучасною молодою поезією.
То була абсолютна посвята справі. Його внутрішній імператив
визначав пріоритети в роботі. Він усвідомлював значущість згурту-
вання людей із різних реґіонів і тому часто залишав на столі недо-
писану статтю, не шкодуючи часу на те, щоб перезнайомити всіх з
усіма.
Приїжджаючи до Києва, я ходив з ним до Бориса Антонен-
ка-Давидовича, Ліни Костенко, до майстерень Галі Севрук, Віктора
Зарецького й Алли Горської, на зустріч із Юрієм Івакіним, на схо-
дини в Леоніда Плюща, до Григорія Кочура в Ірпінь і до багатьох
інших. То було творення «єдиної родини». Хоч цим займалися й
інші в різних реґіонах України, але нікому не вдавалося робити це
з таким успіхом. Лише один раз я чув, як він зронив репліку, що
за цими всілякими клопотами лишається мало часу для творчости.
Але чи тільки один раз стукалися лобами в його особі організатор і
мистець?
Контакти Світличного розширюються. Вони стають багато-
вимірними не тільки по горизонталі на рівні літературних зв’язків, а
й по вертикалі. В його середовищі з’являються фахівці різних галу-
зей мистецтва, науки і виробництва. У нього можна було побачити
хіміка Генріха Дворка, художників Аллу Горську й Люду Семикіну,
літературних критиків Івана Дзюбу і Євгена Сверстюка, поетів Івана
Драча, Миколу Вінграновського й Василя Симоненка, театрального
режисера Леся Танюка, не кажучи про знайомства серед київського
робітництва.
Я не випадково згадав про цю властивість таланту Івана Світ-
личного шукати, гуртувати і запалювати іскрою великої ідеї людей
різних соціальних верств і фахів. Як природно виникла в Києві науко
во-мистецька, громадсько-політична поліфонія! І знову ж таки, дви
гуном цієї важливої справи був І. Світличний. Це був справжній
організаційний лідер у нашому середовищі. Він відрізнявся від пар-
тократичних керівників. Його харизма була ненав’язлива, але своїм
моральним підґрунтям вона чинила великий вплив на людей. Ко-
жен, хто був у його оточенні, відчував непідкупну доброзичливість і
щиру радість за творчі успіхи колеґи.
– Ти читав Євгенову (Євген Сверстюк. – Ред.) статтю «Іван Котляревський сміється»?
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– Ні, не читав. А хіба в ній є щось таке, чого ми не знаємо?
– А ти прочитай. У ній я відкрив собі нового Котляревського.
Можливо, це одна з тих рис, що гуртували навколо нього таких
колоритних особистостей, про яких я тут згадував.
Не було заздрости, не було намагання підвищити себе за раху-
нок применшення інших, а була велика жага допомогти, відстояти
молодий талант. У подібних ситуаціях виявлялася ще одна сторона
його характеру: коли захищав когось, ставав твердим, як криця, за-
пальним дискутантом. Для мене, який уважно спостерігав за Світ-
личним, це було відкриттям.
Я був свідком дискусії Світличного з працівниками журналу
«Дніпро» з приводу добірки віршів Ігоря Калинця, молодого тоді по-
ета. Безкомпромісність його суджень, наступальний тон у розмові
з людиною, яка не приймала манери письма І. Калинця, показали,
що Світличний може бути не тільки «доброоким» і заворожуюче ус-
міхненим, а й непохитно принциповим.
Водночас Іван був надзвичайно уважний до близьких йому лю-
дей. Серпень 1971 року. Я повертаюся з першого ув’язнення. Заліз
ничний вокзал «Київ». Я вискакую на перон, з радістю вдихаю київ
ське повітря. Адже минуло шість років відтоді, як я востаннє блукав
київськими вулицями. І раптом бачу, як назустріч мені йде група
друзів на чолі зі Світличним. Дорогі лиця Льолі, Наді Світличних,
Михайлини Коцюбинської, Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Дани-
ла Шумука і ще когось...
Мистецьке середовище навколо Світличного радіювало на всі бо-
ки й охоплювало дедалі ширше коло людей. На очах спантеличених
чекістів відбувалася консолідація молоді різних реґіонів України.
Для збереження контролю над молодіжними процесами компартійні
ідеологи в ранніх 60-х почали творити при обкомах та міськкомах
комсомолу Клуби творчої молоді, які мали стати альтернативою не-
формальним угрупуванням або замінити їх.
В одній із розмов Світличний висловився за якнайактивнішу
участь у цих клубах. Адже задаватимуть тон ті сили, які активно і
творчо працюватимуть у них. Усміхаючися, розповідав, як він здій
снив поїздку на Лівобережжя в наших справах за рахунок ЦК ком
сомолу і що в цій справі йому сприяла секретар ЦК ЛКСМУ Та-
мара Главак. У Києві Клуб очолив Лесь Танюк, у Львові Михай-
ло Косів – люди, для яких ідеї середовища Івана Світличного були
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близькі. У Києві відбуваються вечори поезії (навіть на заводах), у
Львові – дискусії з національних проблем і Шевченківські вечори.
У цих заходах анґажувалися тисячі людей.
Звичайно, тактика леґальної діяльности не розставляла остаточ
них акцентів у формуванні національної свідомости молоді, зате
охоплювала широке коло і протиставляла її існуючому режимові.
«Ми» і «вони». «Вони» не хочуть нашого пробудження, їх ля-
кає зростання почуття власної гідности, «вони» роздратовані нашою
втратою страху і самоцензури. «Ми» робили те, що вважали за пот
рібне, без вказівок згори.
...Не так давно я запитав близьку мені людину, яка знала Івана
Світличного, але зустрічалася з ним рідко, що вона думає про нього.
Ось її відповідь: «Добрий. Уважний. Терпеливий. Не мораліст. Делікатний. Умів працювати з молодими талантами і підтримувати їх.
Умів гуртувати навколо себе молодь. Умів підпорядковувати весь триб
власного життя великій справі».

Суд
На судовому процесі Іван Світличний тримався так само не-
вимушено, як удома, в колі друзів. Не було палких промов, а була
спокійна, врівноважена поведінка людини, яка впевнена в своїй пра
воті, не думає збочити зі своєї стежки.
Його відповіді були тихі, але категоричні. Зі свідками захисту і
звинувачення поводив себе рівно, не ображав нікого.
...Перед судом стояла велика людина. Здавалося, що Світличний
заповнив собою всю залю. А десь там, по кутках, туляться вершителі
його долі, готуючи йому вирок, який призведе його до могили.
Не знали судді, що скоро їм винесе вирок доба, прихід якої
наближав своєю самовідданою діяльністю Іван Світличний.
Київ, травень 1996 року

Із книги: Доброокий. Спогади про Івана Світличного. Упорядни-
ки Леоніда і Надія Світличні. – Київ: Час, 1998. – С. 268 – 278.
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ВІН СТАВ НА ПРЮ З ЧУДОВИСЬКОМ СТОРУКИМ
(Іван Гель)
Передмова до книжки: Тарас Батенко. «Я повстаю, отже, я іс-
ную...» Політичний портрет Івана Геля. (Нариси з історії українсько-
го руху опору кінця 1950-х – початку 1990-х років). – Львів: Наукове
товариство ім. Т. Шевченка, 1999. – С. 10 – 13.
XX сторіччя – це безперервний процес боротьби українсько-
го народу за свою незалежність. З відстані часу можна лише ди-
вуватися, як на хвилі згасання одного визвольного руху піднімав-
ся новий потужний вал борців за свободу. Ще гриміли постріли у
партизанських сутичках зі загонами НКВД, а вже окупант зустрівся
з багаточисельними молодіжними підпільними організаціями, які
десять років чинили опір режимові.
Останні значні підпільні організації початку 60-х років – гру-
па Л. Лук’яненка («Українська робітничо-селянська спілка») та «Ук-
раїнський національний комітет» були розгромлені в 1961 році. Дво-
ликий Янус хрущовської політичної відлиги послав на ешафот керів
ників УНК і тим самим показав специфічно московське трактуван-
ня права на захист національних інтересів народу.
Проте в імперії таки відбулися деякі зміни. Пом’як середньовіч-
ний сталінський терор, повернулися з концтаборів десятки тисяч
політв’язнів. Новими віяннями скористалася українська інтеліґен-
ція і почала шукати відповідних форм захисту української культури
від засилля московщини та збереження української нації від пого-
ловної русифікації. Саме на початку 60-х років центр нонконфор-
мізму перемістився до Києва. На його чолі став Іван Світличний,
ориґінальний і талановитий організатор, який перекинув місток
контактів між Києвом і Львовом, чим викликав нуртування думок
представників двох реґіонів, які мали різні традиції у ставленні до
існуючого режиму.
Якщо представники київського крила, зокрема, Іван Дзюба,
Іван Драч, Іван Світличний, виступали за демократизацію існую-
чого режиму, то львів’яни, в тому числі Іван Гель, дотримувались
радикальніших цілей. Проте в питанні форм діяльності розбіжнос-
тей не було. Шістдесятники заперечували доцільність революційної
боротьби. На їхню думку, революційне насильство в боротьбі з то-
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талітарним режимом неминуче породжує новий виток насильства
над революціонерами.
Автор нарису детально зупиняється на етичних, політичних, фі-
лософських підвалинах шістдесятників, проводячи аналогії з пог-
лядами екзистенціалістів, зокрема А. Камю та Е. Фромма. Шістде-
сятникам близьке екзистенціалістське протиставлення казарменого
колективізму комуністичного зразка індивідуалізмові. Вони відсто-
ювали право особи бути собою, вважаючи, що її звільнення з-під
тоталітарного преса призведе до торжества демократії у суспільстві.
Автор простежує зростання 25-річного юнака напередодні пер-
шого арешту до зрілого політичного діяча після повернення в Ук-
раїну.
У нарисі йдеться також про життя політв’язнів у концтаборах.
Це не тільки відстоювання власної гідности, але напружена праця
над собою, дискусії з однодумцями, які торкалися переосмислення
власної діяльности. Згодом Іван Гель, як і інші політв’язні, назве цей
період табірними університетами, у яких він зростав інтелектуально
та остаточно визначив свою політичну максиму: «Ми продовжимо
боротись за незалежність (України. – М. Г.), бо цим самим набли-
жаємо час її здобуття».
Ця максима — не тільки наслідок концтабірних роздумів. Пат-
ріотична родина, з якої вийшли авторитетні діячі ОУНівського під-
пілля, партизанська війна 40 – 50-х рр. заклали підвалини світогля-
ду жертовного українського патріота, який готовий втретє поверну
тися в концтабір, якби «вчорашній день став завтрашньою перспек-
тивою».
На волі Іван Гель організовує самвидавську діяльність. Завдяки
йому побачили світ праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифіка-
ція?», «Серед снігів» В. Мороза, «Україна і українська політика Мос-
кви» М. Прокопа – усього 11 книжок.
Тарас Батенко показує розмах діяльности свого героя: співпраця
з журналом «Український вісник», участь у конспіративних нарадах
у Києві, виступи на захист жертв нових репресій. Напередодні дру-
гого арешту 1972 року І. Гель виростає у чільну постать українсько-
го опозиційного руху. За ґратами опинився уже зрілий політичний
діяч. Його останнє слово на судовому процесі, сповнене національ-
ної гідности, звучало як звинувачення режимові за денаціоналізацію
великого народу.
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В умовах жорсткого тюремного режиму, щотижневих повальних
обшуків І. Гель пише книжку «Грані культури» і передає її за межі
концтабору. За кожним дієсловом – написав, переховав, передав –
стоїть справжній двобій досвідченого конспіратора з тюремниками,
який він таки виграв. Книжку зуміла передати за кордон дружина
І. Геля – Марія.
Друге ув’язнення насичене загостренням боротьби з концта-
бірною адміністрацією: Гель очолює довгострокову голодівку, ви-
магаючи введення Статусу політв’язня, допущення в концтабори до
політв’язнів представників Міжнародного Червоного Хреста.
Не оминає автор нарису гострого конфлікту двох довголіт-
ніх політв’язнів – Івана Геля та Данила Шумука. Допускаю, що п.
Т. Батенко надмірно його деталізує. Адже сьогодні цей конфлікт уже
втратив свою гостроту і є лише причинками до характеристики важ-
кої психологічної атмосфери довголітнього перебування українських
політв’язнів у кагебістських душогубках під недремних оком вишко-
лених інквізиторів.
П’ятнадцять років неволі не вгамували пристрасті І. Геля до полі-
тичної діяльности. У той час, як частина колишніх політв’язнів ви-
чікує і не спішить підтримувати опозиційний журнал «Український
вісник», І. Гель стає його співробітником, очолює Комітет захисту
Української Греко-Католицької Церкви, засновує журнал «Христи-
янський голос», ініціює багатотисячні відправи греко-католиків у
містах і селах Галичини, організовує голодівку прихожан на Арбаті
в Москві, зустрічається з Президентом США Р. Рейґаном, відві-
дує Ватикан. Його невтомність подиву гідна. Це був його справж-
ній зоряний час. Автор нарису зумів розкрити перед читачем образ
цього мужнього, талановитого політичного діяча, з яким пов’язані
розв’язання двох найсуттєвіших проблем українства: створення Ук-
раїнської Самостійної Держави та леґалізація УГКЦ.
Древня мудрість повчає, що рух уперед вимагає періодично ог-
лядатися назад, щоб оцінити його темпи і напрям. Пан Т. Батенко
зробив таку спробу. Його талановитий нарис допоможе Тобі, шановний
читачу, заглибитися в технологію подвижницького руху 60 – 80-х рр.
і пізнати психологію та мотивацію діяльности одного зі жертовних
волонтерів українського визвольного руху.
3 серпня 1998 року
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В’ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ ЗБЛИЗЬКА
На 40-й день трагічної загибелі В’ячеслава Чорновола патріотичний Київ і численні гості з реґіонів України зібралися біля його могили
на Байковому цвинтарі, аби за християнським звичаєм провести його
невтомну многостраждальну душу у Світ Вічности. А ввечері, 4 травня, Будинок Центральної Ради не вміщав його друзів і шанувальників на
громадянському реквіємі.
Уже пішов другий місяць після трагічної події, яка збурює розум
і почуття всього свідомого українства та насторожує його недругів.
Сталося так, як завжди. Коли прощаються з видатними людь-
ми, то відгомін прощань штовхає до роздумів, переоцінок і нама-
гань прискіпливіше оглядати контури завтрашнього дня. І саме в
такий час чіткіше вирізьблюється обличчя особистостей великого
виміру.
Майже 40 років на сторожі українського народу – і жодних хи-
тань, сумнівів чи спроб полегшити свою долю. 25 років під тиском
рафінованої московської репресивної машини з набором зваб, заля-
кувань, провокацій, професійної та побутової невлаштованости, тю-
рем, концтаборів і наглядів під недремним кагебистським оком.
Це була дивна сміливість людини, не характерна для стероризо-
ваного голодоморами, вбивствами і депортаціями на Сибір мільйонів
його співвітчизників, яких роз’їдали панічний страх і покора. Смі-
ливість людини, націленої не на одноактний героїчний вчинок, а на
напружену працю в умовах поліцейського засилля.
Так, він працював у екстремальній ситуації, усвідомлюючи, що
в будь-який час може опинитися в неволі. Але навіть після першого
чи третього арешту, коли вже можна було переконатись, як дорого
треба платити за свою діяльну любов до України, він зважувався на
новий антикомуністичний забіг. Такий він був цілеспрямований, як
випущена з лука стріла. Такою всепоглинаючою його душу була ідея
незалежности України, якій служив усе свідоме життя.
В’ячеслав Чорновіл був невичерпним продуцентом нових ідей.
І вони торкалися не лише його журналістського фаху, зокрема, заду-
му видавати позацензурний журнал «Український вісник», навколо
якого він згуртував авторський колектив з усіх реґіонів України, чи
додатків до журналів у вигляді «Спецвипусків Українського вісни-
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ка» або «Листків прес-служби УГС», справді унікальних планів ор-
ганізації громадсько-політичних структур міжнародного рівня.
Він носився з ідеєю створення міцної міжнародної організації,
якій було б під силу очолити рух опору в колишніх республіках (чи-
тай колоніях) СРСР.
Саме з його ініціативи та його концтабірного побратима вірме-
нина Паруйра Айрікяна в грудні 1987 р. був утворений «Міжнаціо-
нальний комітет захисту політв’язнів», який за півтора року мав у
своєму складі представників Вірменії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви
й України, і на одній зі своїх нарад у Львові у травні 1989 р. був пере-
творений у «Міжнаціональний комітет національно-демократичних
рухів народів СРСР».
Чи ці організаційні заходи були наслідком багаторічної еволюції
політичного неофіта, який дозрівав разом з подіями, ініціатором і
учасником яких був сам? Скоріше – це прояв тактики. А в стратеґіч-
ному плані основну мету – незалежність України – він визначив ще
на початку 60-х років. Адже у 1964 р. В’ячеслав Чорновіл обміркову-
вав проґамовий документ «Шляхи і завдання українського визволь-
ного руху» й ділився думками про час і методи його реалізації.
Проте він неодноразово говорив, що без широкого залучення
українських патріотів до руху опору реалізація відвічної ідеї неза-
лежности України так і залишиться мрією невеликого кола людей.
І тому пошуки таких форм згуртування патріотів, які, з одного боку,
створювали б достатньо радикальний тиск на режим, а з другого не
давали б режиму розгорнути репресії й кинути нову фаланґу пат-
ріотів у тюрми та концтабори, були об’єктом його роздумів.
Певною мірою цій тактиці сприяв час. Відносна горбачовсь-
ка демократизація вмираючої імперії якраз сприяла цьому задуму.
Влітку 1988 р. він пропонує перетворити правозахисну організацію
«Українська Громадська група сприяння виконанню Гельсінкських
угод» у громадсько-політичну структуру «Українська Гельсінкська
Спілка» (УГС), у проґрамовому документі якої основною метою ви
значено перетворення СРСР у Конфедерацію. Сьогодні деякі кри-
тики цієї тактики звинувачують автора в недостатньому радикаліз-
мі. Але влітку 1988 року вони не оприлюднили своєї альтернативи.
А УГС розгорнула широку пропаґандивну діяльність і на почат-
ку 1990 р. нараховувала більше 2000 членів, по суті, була першою
леґальною опозиційною політичною силою.
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Офіційна преса розгорнула широку кампанію виселення Чор-
новола і мене з України. Ми вжили всіх заходів, аби не опинитися
поза рідною землею. Ми готові були повернутися в концтабір, але не
опинитися у вигнанні.
...Його зростила Шевченкова земля. Його жертовна і дійова лю-
бов до України вже сьогодні є зразком для молоді. Пантеон борців за
незалежну Україну поповнився ще однією видатною особистістю.
Травень 1999 року. Публікується з рукопису
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НА ШЛЯХУ ДО СВОБОДИ

ВІСТІ З КУЧИНСЬКОГО ОСОБЛИВОГО
Редакція «Українського вісника» взяла інтерв’ю у Михайла Гори
ня, який 5 липня 1987 року повернувся до Львова з Кучинського полі
тичного табору особливого режиму.
Запитання: Вітаємо вас із поверненням на рідну землю. Ваше
звільнення можна було б розглядати як очевидний доказ поступу
демократизації в СРСР. Але ж там, у далекому Кучино, залишилися
ваші вчорашні співв’язні, серед яких – друзі й однодумці.
Відповідь: Щиро дякую за вітання. Моє звільнення справді за-
тьмарене тим, що Кучинський особливий існує, що там мої друзі, з
якими я п’ять років сидів за ґратами поруч із тими, хто навіки зали-
шився в уральській землі.
Вважаю, що розпочатий процес демократизації, який я підтри-
мую, не досягне своєї мети доти, поки існуватимуть політичні конц-
табори, поки судитимуть людей за погляди і поширення інформації,
поки під замком сидітимуть такі поборники демократії, як Левко
Лук’яненко, Іван Кандиба, Григорій Приходько, Василь Овсієнко,
Микола Горбаль, Петро Рубан та інші.
Розкріпачення людини не можна досягнути односторонньо, ра-
хунком самих тільки економічних змін, полишивши незайманими
права релігійні, політичні, серед них і національні. Уряд хотів би
вивільнити десятиріччями притлумлювану творчу енерґію народів,
проте не поспішає вносити зміни в національну політику, займа-
ючись в основному перебудовою економіки. Проте добре відомо,
що будь-які принципи слід проводити в життя повністю і до кін-
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ця. Наївно вірити, що напівзаходи в управлінні дадуть наслідки
на практиці. Ні. Вони взагалі нічого не дадуть. Реформи 50 – 60-х
років це вже довели.
Демократизація суспільства – всеохоплюючий процес. Він тор-
кається всіх і кожного зокрема, як «верхів», так і «низів». Демократію
нам не піднесуть на тарілочці. Ми повинні поглиблювати її своєю
громадянською активністю, поборюючи пасивність, страх і очіку-
вання вказівок і готових рішень зверху. Нам бракує громадян. Ми
маємо фахівців – учителів, лікарів, інженерів, письменників, але
відчуваємо гостру нестачу громадянськи активних людей, які пси-
хологічно були б готові взяти на себе вирішення існуючих проблем.
Однак лише громадсько-політична активність нашого народу є ґа
рантом його економічного й культурного процвітання, збереження і
повнокровного розвитку нації.
Сьогодні ми повинні провітрювати закамарки нашої хати, заха-
ращені політичним свавіллям брежнєвсько-андроповського періоду.
Одним із таких затхлих закамарків є політичні концтабори. Тому
вважаю своїм обов’язком пропагувати ідею повної ліквідації полі-
тичних концтаборів, які досі сіють страх у душах людей і будять
поважні сумніви щодо безповоротности процесу демократизації та
переконують у тому, що противники демократизації мають достат-
ній вплив на політичний клімат у державі.
Запитання: Але вернімося до Кучинського особливого. Здається,
досі ніхто не акцентував того очевидного факту, що цей найстраш-
ніший з політичних таборів перетворено в основному на табір для
українців. Що ви можете сказати про персональний склад в’язнів
табору?
Відповідь: Зараз там залишилося 18 чоловік, з них десять – ук-
раїнці. Можу назвати не лише імена, а навіть камери, в яких сидять
в’язні. Отже:
1. Горбаль Микола – 19-а камера, в ній до звільнення сидів і я.
2. Рубан Петро – там само.
3. Лук’яненко Левко – 18-а камера.
4. Приходько Григорій – там само.
5. Сокульський Іван – 17-а камера.
6. Скалич Семен – лікарня.
7. Кандиба Іван – безкамерний режим.
8. Овсієнко Василь – там само.
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9. Калиниченко Віталій – там само.
10. Поліщук Євген – там само.
Це українці. Крім того, в Кучино сидять троє росіян: Михайло
Алексєєв (17-а камера), Віктор Шмельов (12-а камера. Це помилка.
Шмельов на той час звільнився. Автор мав на увазі Бориса Ромашова. –
Ред.), Ярослав Острогляд (безкамерний режим. Ім’я в’язня Сухова-Острогляда – Вячеслав. – Ред.); двоє естонців: Март Ніклус (18-а камера)
та Енн Тарто (безкамерний режим); двоє вірменів: Ашот Навасардян
та Азат Аршакян (безкамерний режим); латвієць Ґунар Астра (безка-
мерний режим).
Запитання: А що ви можете сказати про умови утримання в Ку-
чинському політтаборі?
Відповідь: Умови дуже нелегкі. Ті, хто звідав тюремних гараздів,
переконалися, що Кучинський особливий набагато суворіший за ре-
жимом, ніж Чистопольська тюрма. При тому переважна більшість
в’язнів старшого віку і хворі.
Семен Скалич – інвалід, хворіє кістковою туберкульозою,
ішемією, у нього підозрівають рак шлунка. Левко Лук’яненко хворіє
на ішемію, Григорій Приходько – туберкульозою легень, захворю-
ванням ніг, Василь Овсієнко переніс хворобу Боткіна і має серцеву
аритмію. Такий стан у багатьох. До того ж, Семен Скалич восьмий
рік живе в повній ізоляції, не пише і не отримує листів, відмовився
підписувати будь-які документи, а отже не має бандеролей, пакун-
ків, закупок у тюремній крамниці. Жодного разу не були на поба-
ченні Іван Кандиба, Григорій Приходько, Левко Лук’яненко, часто
забирали побачення у Василя Овсієнка. Проте сувора ізоляція не
надломила їхнього духу.
Запитання: Як вплинула оголошена в СРСР політика демо
кратизації і гласности на режим утримання в таборі? Розуміємо
уразливість такого запитання: при справжній демократизації про та-
бори для політв’язнів мав би залишитися тільки гіркий спогад. Та
все ж таки: чи полегшало в’язням у Кучино за минулі два роки?
Відповідь: Нехай відповідають факти. Біля року тому, за кілька
днів до зустрічі М. Ґорбачова з Р. Рейґаном у Рейк’явіку, в Кучи-
но прибув працівник центрального апарату КДБ Веремеєв. У ході
розмови я запитав його: «Коли перебудова загляне в наш коридор?»
На запитання Веремеєв відповів запитанням: «А хіба мій приїзд
не є доказом початку перебудови у вас?» Однак колишні традиції
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ніхто й не думав міняти. Адміністрація продовжувала нагнітати
напруження щоденними обшуками в камерах, обшуками в’язнів,
що доходили до п’яти разів на день. Ми розуміли, що це одна із
форм репресій. У цьому признавалися навіть наглядачі. Наглядач
Новицький, незадоволений з нового місця праці Івана Кандиби,
так і випалив: «Я его зашмонаю. Он скоро отсюда убежит». «Заш-
монати» – обшуками допровадити в’язня до конфлікту. Аж надто
тяжко переносив такі каральні обшуки покійний Василь Стус. По
цілому коридору чути було його обурений голос: «О, вже знову
щупають!»
Як правило, камери комплектували психологічно несумісними
в’язнями. Для організації конфліктів уживали колишніх криміналь-
них злочинців. Перейти з камери в камеру навіть при згоді конф-
ліктуючих в’язнів було дуже тяжко. Двічі по 15 діб відбув В. Стус
у карцері, вжив ще й інших радикальних заходів, і лише тоді йо-
го роз’єднали з Ромашовим, який погрожував Василеві вбивством.
А згодом цей же Ромашов зненацька напав на литовця Баліса Ґаяус-
каса, оглушив його залізякою, а коли той упав, двічі ударив у серце
лезом великої механічної викрутки, і тільки випадок урятував політ
в’язня від смерти.
Як і раніше, продовжують карати політв’язнів за невиконання
норм виробітку. Варто протягом кількох днів не виконати норму на
100 % – і людина попаде в карцер. У червні цього року за це потра-
пив до карцера Іван Сокульський, двічі підряд Март Ніклус.
Або випадок 17 червня 1987 р. В’язнів 18-ї камери Левка Лук’я
ненка, Марта Ніклуса, Григорія Приходька вивели працювати на
подвір’я і запропонували порізати колоди. При цьому майор Ґатін
дуже охоче розповідав, що відрізки призначені для огорожі зони –
«запрєтки». Дотримуючи давнього правила політв’язнів – не працю-
вати над зміцненням тюрми (як правило, до цього випадку нас ніхто
до такого й не змушував) – усі троє категорично відмовилися. Їх
було кинуто до карцерів. На знак протесту Сокульський, Алексєєв
і я не вийшли до праці, а Сокульський і Алексєєв ще й оголосили
голодовку. Горбаль і Рубан заявили, що відмовляться готувати для
в’язнів їжу, якщо негайно не прибуде прокурор для розв’язання кон-
флікту. Прокурор прибув і... схвалив дії адміністрації, хоч усі йому
доводили, що конфлікт створено штучно і, можливо, приурочено до
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указу про амністію, згідно з яким порушникам режиму термін пока-
рання не скорочується.
Хоч наш концтабір став мініятюрним, карцери не пустують.
Може, карають ще й для того, щоб зайняти «ділом» ще одного
прапорщика, бо ж біля карцеру повинен бути окремий пост. Адже
співвідношення тих, хто сидить, і тих, хто охороняє, в Кучинсько-
му таборі просто парадоксальне. На камерному режимі в чотирьох
камерах залишилося дев’ять політв’язнів (я був десятим), а в ко-
ридорах буває по 14 осіб адміністрації, з них половина офіцерів:
начальник концтабору – майор (крім нього, є ще один начальник
над двома таборами – нашим і суворого режиму); черговий офі-
цер (ДПНК) – капітан; оперативний працівник – ст. лейтенант;
цензор – ст. лейтенант; режимний офіцер – майор; офіцер КДБ –
майор; начальник спецчастини – капітан. Окрім них, три або чо-
тири наглядачі, майстер, бібліотекар-поштар, лікар, продавець, не
говорячи про бухгалтера, нормувальника, завідувача їдальнею.
А ще охорона на вежах, за пультом управління над брамою, на
прохідній. Надійно нас охороняють! Є кому створювати конфлік-
тні ситуації.
Як і раніше, всі зусилля спрямовані на сувору ізоляцію: між ка-
мерами (за розмови карають, мене за таке позбавляли єдиного на рік
побачення), між камерниками і безкамерниками, між концтабором
і волею. Особливо сувора остання: якщо в концтаборі є будь-який
конфлікт – побачень з рідними не чекайте. Або оголосять карантин
у зв’язку з епідемією ґрипи, якої не було (як у випадку з побаченням
Горбаля), або вивезуть до лікарні, де побачення не надаються (так
було у Федорова і в мене), або просто позбавлять побачення. Майор
Долматов прямо сказав покійному Валерієві Марченкові: «Поки ви
тут, побачень у вас не буде».
Страх перед витоком інформації такий, що не зупиняються на-
віть перед принизливим обшуком жінок, що приїздять на побачен-
ня. З допомогою медсестри обшукали дружину Петра Рубана, мою
дружину. У відповідь на протест прокурор Чусовського району за-
явив, що адміністрація за таке свавілля буде покарана. Можливо, з
гінекологічними обшуками буде покінчено, але як зупинити трива-
ючу хвилю заборон на побачення?
У боротьбі з витоком інформації як страждало, так і далі страж-
дає наше листування і записи. Листування звели до кола найближ-
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чих рідних, та й то частину наших листів і листів до нас постійно
конфіскують, не турбуючись поясненням причин. Нікому з нас не
вдалося розшифрувати загадкову фразу «условности в тексте», що
без будь-яких дальших пояснень стоїть у сотнях актів про конфіска-
цію листів. Ми не отримували листів від друзів, не кажучи вже про
листи з-за кордону, які вилучаються всі до одного. Так ґарантоване
законом право на листування з будь-ким (лімітується тільки кіль-
кість написаних нами листів, але не листів до нас) на практиці грубо
перекреслене.
Останнім часом адміністрація оголосила справжню війну на-
шим конспектам (випискам із прочитаного, нотаткам нейтрального
характеру тощо). У Левка Лук’яненка вилучили всі записи, у мене –
80 %. Так само в інших. Ці заходи паралізували не тільки творчу
працю, але навіть продуктивну самоосвіту. Для в’язнів, які десяти-
річчями звикли до систематичної інтелектуальної праці, така «пере-
будова» стала найтяжчим ударом.
Отакі факти. Чи говорять вони про те, що в коридорі Кучинсь-
кого особливого повернулися обличчям до закону? Таки ні. Віяння
часу туди не доходить. Тюремні «низи» не поспішають прислухову-
ватися до того, що говориться нагорі. Щоправда, останнім часом не
було випадків покарання за відпочинок на ліжку після праці (саме
за таке «порушення», до того ж за брехливим рапортом, Василя Сту-
са було кинуто до карцеру, з якого він уже живим не вийшов). Бук-
вально в останній місяць порідшали труси в камерах. Оце, здається,
і все з того нового, що заніс вітер перебудови в камери Кучинського
особливого.
Запитання: Ви згадали смерть у камері видатного українського
поета Василя Стуса. Чи не могли б сказати про це більше? Як і про
загибель українських політв’язнів з табору особливого режиму Олек-
си Тихого, Юрія Литвина, Валерія Марченка.
Відповідь: Про таке не можна говорити між іншим, скоромовкою.
Давайте відкладемо цю трагічну тему до окремої розмови.
Запитання: Тоді розкажіть, як вас усе-таки звільнили. Відомо,
що вас і ваших рідних кілька місяців умовляли написати прохан-
ня про помилування, але ви відмовлялися. І ось ви на волі... Як це
сталося?
Відповідь: Я сам не дуже розумію... Тому розкажу все послі-
довно. 27 листопада 1986 р. мене етапували з табору і 17 грудня
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привезли в слідчий ізолятор Львівського КДБ. У розмові з праців-
ником республіканського КДБ полковником Гончарем я запитав,
чи готовий Комітет визнати, що його тепер уже колишнє керів-
ництво допустило супроти мене грубе порушення закону. Пол-
ковник Гончар відповів, що це нелегко буде довести. Так уперше
працівник держбезпеки бодай непрямо визнав мою правоту. Часто
розмовляючи потім з працівниками КДБ, я наполягав на повній
реабілітації, відкидаючи пропозицію написати заяву про помилу-
вання. Відмовилися від такого способу мого звільнення також моя
дружина та мати. Більше того, замість пропонованого прохання
про звільнення я написав у слідчому ізоляторі у Львові заяви іден-
тичного змісту у Верховний Суд СРСР, Ґенеральному прокуророві
СРСР і до Верховної Ради СРСР, у яких наполягав на реабілітації
і викладав своє розуміння національної проблеми на Україні і тих
промахів у її розв’язанні, які привели до масової денаціоналізації
нашого народу та до політичних репресій проти українських пат-
ріотів.
Я писав у тих заявах, що нація може нормально розвиватися,
якщо вона існує в трьох часових вимірах – «учора», «сьогодні»,
«завтра». Нас позбавили минулого, закривши кільком поколінням
шлях до вивчення історії рідного народу. Але народ без минуло-
го – приречений народ! Нас позбавили майбутнього, десятиріччями
доводячи нам закономірність відмирання націй, сіючи в душі наро-
ду безнадію. Але народ без майбутнього – приречений народ. Нам
залишилося жити в одному часовому вимірі – «сьогодні». І ось на-
слідок. Українські школи зникли в багатьох великих містах, україн
ська мова витіснена з усіх основних сфер життя народу (залишився
побут і обслуговування деяких секторів культури). Людина без пле-
мени, по суті яничар, сьогодні домагається прав за рахунок інших
громадян України. Мене назвали наклепником за те, що я з таким
не мирився. Сьогодні ж про це говорять усі, отож звинувачення в
наклепах звучить як анахронізм. Справедливість і дух часу вимага-
ють моєї повної реабілітації. Якщо буду реабілітований, працюва-
тиму для народу і торжества справедливости. Отакий стислий зміст
тих моїх заяв.
Ще перед відправкою зі львівського ізолятора КДБ назад у Ку-
чино я одержав відповідь на одну з цих заяв від Верховного Су-
ду УРСР. Відповідь була традиційна: для перегляду справи немає
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підстав... Я вважав, що моє майже п’ятимісячне інтермеццо, двічі
перерване перебуванням у львівській тюремній лікарні через важ-
кий стан здоров’я, закінчилося, а з ним і мета мого етапування
у Львів. І ось 2 липня мене обманом, під виглядом етапу, виве-
ли за кучинську зону і там вручили довідку про звільнення з та-
ким формулюванням: «Освобожден по предписанию об исполне-
нии Указа Президиума Верховного Совета СССР о помиловании
от 22.06.87 г.».
Отже, звільнили на основі Указу про помилування, а не реа-
білітували, хоч помилування ніхто й не просив. Таким способом
звільнити – значить визнати мене винним, а незаконні дії колиш-
нього голови КДБ УРСР Федорчука законними. На прикладі мого
звільнення добре видно, як тяжко обтрушувати зі себе мотлох ми-
нулого беззаконня, який компрометує нові принципи і сповільнює
рух уперед. Таки мають ще силу прихильники брежнєвсько-андро-
повського стилю керівництва, і від усіх нас залежить, чи всенародна
ініціятива поставить їм надійний заслон.
Редакція: Дякуємо, Михайле Миколайовичу, за змістовне інтер
в’ю. Бажаємо вам швидкої акліматизації у вільному житті, покра-
щання здоров’я і успіхів на ниві українського громадського життя,
зокрема, як члена редколеґії «Українського вісника».
За виданням: Український вісник. Громадський літературно-ху-
дожній та суспільно-політичний журнал. Випуск 7, 8, 9-10. Сер-
пень, вересень, жовтень-листопад 1987. Київ – Львів. Передрук
самвидавного журналу з України. – Балтимор–Торонто: Українсь-
ке видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1988. – Вип. 7. –
С. 71 – 78.

УКРАЇНСЬКІ КАТОЛИКИ ЛЕҐАЛІЗУЮТЬСЯ
Очікуючи рішення Уряду про леґалізацію Української Като
лицької Церкви, деякі священики УКЦ приступили до відправлення
Служби Божої в церквах. Уже з вересня 1987 року проводить службу
Божу в с. Калинівці Яворівського р-ну священик Петро Зеленюх, а
також священик Іван Марґітич у с. Боржавське Закарпатської обл.
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Представники місцевої влади не стають на перешкоді відправі. Чи
має це означати, що леґалізація, юридично не оформлена, стала
фактом церковного життя за рахунок ініціятиви священиків і ми-
рян? Чи, може, цей лібералізм пов’язаний із 1000-літтям хрещення
України-Руси?
А поки що йде намацування слабких місць серед священицького
кліру. В розмові зі священиком з Івано-Франківщини представник
Комітету в справі церков з’ясовував, чого домагаються українські
католики: леґалізації чи реєстрації? Священик відповів, що реєст-
рація, на його думку, не передбачає реставрації УКЦ в цілому. Вони
ж домагаються відновлення Церкви, в тому числі повернення майна
чи відшкодування, якщо воно знищене.
Усі ці дипломатичні викрутаси схиляють до думки, що влада на
місцях зараз досить толерантно ставиться до рішення УКЦ леґалі-
зуватися. Принаймні, припинено прямі репресії, арешти, в багатьох
місцях зникли штрафи. Ще на початку цього року селяни ІваноФранківщини дорого платили за спробу відправляти службу за ук-
раїнським католицьким обрядом. Не дивина була, коли, наприклад,
мешканець села Перегінська І. Шляхтич за участь у святкуванні Різ-
два розплачувався 50 крб. із невеликої пенсії.
Дещо стишивши репресивний запал, влада все ж не забуває й
про старі методи тиску на УКЦ. Так, у вересні 1987 року терміно-
во покликаний із запасу до армії на півроку і направлений в район
Чорнобиля священик Михайло Гаврилів. Чи не тому, що брав актив-
ну участь в житті переслідуваної Церкви, зокрема і в Зарваницькому
відпусті 28 – 29 серпня? Тепер його надійно ізольовано від мирян
поближче до згубної радіяції.
Отакий букет подій, що складається навколо рішення частини
католиків УКЦ леґалізуватися. Чи не пора припинити ці ігри і доз-
волити віруючим молитися так, як вони цього хочуть? Доки ж де-
ржавні і партійні органи втручатимуться у питання, які є компетен-
цією єдиної інстанції – власного сумління?
За тим же виданням: Український вісник. Випуск 7, 8, 9-10.
Передрук самвидавного журналу з України. – Балтимор–Торонто:
«Смолоскип», 1988. – Вип. 9 –10, жовтень – листопад 1987 року. –
С. 573-574.
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РЕЦИДИВИ ПОГРОМНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
Редакторові газети «радянська україна»
Редакторам, котрі передрукували статтю «Інтерв’ю «з-під поли»»
Копії: цк кпу
Львівському обкому партії
Громадянам
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Появу у Вашій ґазеті статті «Інтерв’ю «з-під поли» (13.XI.1987 р.)
(під псевдонімом П. Вільховий; редактор ґазети Володимир Сіробаба. –
Ред.) я розцінюю як серйозний крок у наступі сил учорашнього дня
на людей, які прагнуть оновлення й демократизації. Як уже не раз
траплялося, Ви надали шпальти ґазети авторові, який оглушив гро-
мадськість журналістськими прийомами, добре відомими ще з часів
сталінського свавілля. Тут і звинувачення в продажності, наклепах,
копирсання в особистих справах, використання кадебистської спо
твореної інформації і т. п. – штампи суто бульварної журналістики.
Радянська преса має в цьому неабиякий досвід, бо навіть голову
уряду Бухаріна свого часу зачислила до когорти аґентів іноземних
розвідок. Прийоми рутинні набили читачам оскому, але разом з тим
дають характеристику часові й людям, які його представляють.
Не так давно поява подібної статті була б сигналом до негайних
репресій проти оббріханого, котрий надовго чи назавжди зникав, а
смертельно перелякані сусіди боялися заглянути до його сім’ї, за-
лишивши її напризволяще. Ні протестів, ні нарікань. Тиша і неві-
домість. Тільки щоранковий нервозний перегляд ґазет: хто на черзі?
То були славні часи чорної журналістики. То були урожайні ро-
ки для сталінських опричників. Але час на місці не стоїть. І зараз
уже важче створити мертву зону страху і мовчання навколо репресо-
ваних. Та спроб Ви не кидаєте. Адже інших прийомів нема.
У статті «Інтерв’ю «з-під поли»» Ви переслідуєте таку саму мету.
І ґазеті можна було б не відповідати, а сприйняти її виступ як пово-
рот у політичному житті на Україні та сигнал до репресій. Але моє
мовчання Ви можете витлумачити, як примирення із ситуацією. А це
було б помилкою. І ось чому: я переконався, що політичний клімат
у країні – не тільки продукт чи воля «верхів», а своєрідна угода тих,
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хто диктує, з тими, хто диктат готовий прийняти. І не має суттєвого
значення як: під тиском, чи добровільно. Отже, відповідальність за
нього лягає на обидві сторони. Різниця тільки в мірі та ініціативі.
Якщо Вам удасться подібними статтями так промити мізки чи-
тачам, що вони без опору приймуть повернення до старого, значить
вони його заслужили і не гідні кращого. Я вважаю повернення до
старого злочином. І тому не хочу підтримувати його мовчанкою.
Отже, Ви звинувачуєте нас у тому, що ми зловживаємо демок-
ратією і гласністю, домагаючись скасування статтей 62 та 187-1 Кар-
ного кодексу УРСР. А як же інакше? Як можна собі уявити гласність,
коли на стороні безгласності стояли дискримінаційні статті і людей
кидали в тюрми за найменшу критику не тільки уряду, але навіть
дрібних службовців. Довільним тлумаченням цих статтей займалися
КДБ і Прокуратура, які задля службової заповзятливості зачисля-
ли до антирадянської, антидержавної діяльності чи пропаганди по-
езії Ігоря Калинця, прозу Михайла Осадчого, есе Євгена Сверстюка
та десятки інших. Навіть мого приватного листа до Василя Стуса,
в якому я обурювався зухвальством міліціонера, що викрав торбу
Люби Попадюк для несанкціонованого обшуку, вставлено у вирок.
Доходило до курйозів. Антирадянською стала моя критика одного з
начальників Дубровлагу за те, що він не хотів відправити на лікуван
ня хворого в’язня. Виявилося, що цей дрібний чиновник – теж хо-
дяче втілення радянської влади, звільнене від будь-якої критики.
І вершиною чиновницького безглуздя КДБ, Прокуратури, Суду бу-
ла кваліфікація як антирадянської моєї великодної листівки за од-
ну тільки приписку: «А прокурор Антоненко судить священиків за
виготовлення молитовників, та так хитро, що підводить усе під ан-
тирадянщину». А тепер гляньте, з яким смаком розписав цю фразу
слідчий прокурор Василь Дорош:
«В квітні 1974 року (як довго зберігалася ця реліквія в сейфах
КДБ – аж до суду в 1982 році! – М.Г.) обвинувачений Горинь М.М.
виготовив для розповсюдження наклепницький за змістом документ
у вигляді листа до Н. Світличної, який надіслав у м. Київ. В цьому
документі твердив, що нібито в нашій країні порушуються права
та свободи громадян, безпідставно притягають до кримінальної відповідальності, «підводячи все під антирадянщину» і т. д.»

І сміх, і гріх. Треба мати специфічно фахову фантазію, аби доба-
чити в цій фразі всі чесноти, якими наділив її Дорош, подавши від
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себе скорочення «і т. д.» Та суддя Крючков-Дворецький, як слухня-
ний виконавець волі КДБ, не відкинув жодного з «доказів», підпи-
савши вирок – цей документ ганьби і свавілля кінця XX ст., – і від
правив мене на 10 років неволі у страшний Кучинський табір особ-
ливого режиму, де я втратив здоров’я. Отак користуються згаданими
статтями жерці закону, а Ви обурюєтеся, що ми вимагаємо їх скасу-
вання. Не тільки ми. Кожна людина, для якої демократія – не по-
рожня фраза, а глибоке переконання, вимагає цього. І навіть високо-
поставлений державний службовець Герасимов на прес-конференції
Міністерства закордонних справ оголосив, що зараз Уряд переглядає
ці статті. Уряд, але не Ви. Хочете бути більшим католиком, як Папа?
Що ж, це типова риса всіх залежних людей, якщо висловлюватись
делікатно. Ні, не ми ставимо «все з ніг на голову, ... перекручуючи до
невпізнання», а Ваша ґазета, приймаючи на словах гласність і демок-
ратію (сміливості не стає виступати проти, очікуєте команди зверху),
хоче залишити старе свавілля, узаконене в Карному кодексі.
Вас дратує наше інтерв’ю, як може дратувати нове прихильни-
ків старого. Адже виявилося, що бар’єр страху, який Ви так ретель-
но споруджували роками, хтось посмів переступити і, знехтувавши
офіційне трактування сучасних і минулих подій, висловити свою
думку. Яке святотатство! Заявити, що українська еміґрація теж щось
робить для культури, тим більше була піонером багатьох починань!
Мати сміливість сказати, що Енциклопедію українознавства почали
видавати на Заході в 1949 році, а на Україні УРЕ лише через 10 років,
що таких письменників, як Юрій Клен, Драй-Хмара, Винниченко,
Хвильовий та інші ми читали завдяки закордонним виданням, що
публікації В. Стуса, Є. Сверстюка, І. Світличного та десятків сучас-
них авторів здійснено саме там і тільки там збереглися вони для ук-
раїнського читача, а то потонули б в архівах КДБ, як остання збірка
В. Стуса «Шостий політ», написана в штрафній камері-одиночці, де
мучився поет, – і ось згадати добрим словом еміґрацію, про яку 70
років пишуть тільки в непристойно лайливому тоні, обливаючи її
помиями – це, на думку Вашої ґазети, початок анархії, яку негайно
треба гасити репресивними заходами.
Ви не тільки монополізували оцінку сучасного й минулого на-
шого народу. Ви монополізували обсяг і зміст українознавчої інфор-
мації, оточивши стіною мовчання все, що робиться українськими
громадянами поза межами України. І це торкається не тільки країн
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Заходу. Що знає наш читач про життя українських громадян у Че-
хословаччині, Румунії, Польщі, Югославії? Майже нічого! Ви про
це не пишете, а їхня україномовна періодика й досі не протопче собі
стежки до читача на Україні. Ми можемо передплатити «Трибуну лю-
ду», «Руде право», але не маємо змоги виписати офіційно тижневик
«Наше слово», «Український календар» з Польщі, журнал «Дукля» чи
«Дружно вперед» з Чехословаччини, «Новий вік» з Румунії, не гово-
рячи про релігійні видання. У чому справа? Хто здійснює політику
замовчування і роз’єднання різних груп українського населення? І чо-
му? Неважко здогадатися. На тлі активного культурного мистецького
життя українства на Заході з десятками ґазет і журналів, культосвіт-
ніх установ, семінаріями, вищими школами, на тлі шкільництва і
культосвітніх установ у соціалістичних країнах українські громади в
Росії та Казахстані, Вірменії та Молдавії в національному і культур-
ному відношенні позбавлені елементарних прав. Поїхав у Росію – ру-
сифікуйся. До речі, всі умови для цього створено й на Україні.

* * *
В інтерв’ю часто і на різні лади повторюється слово толерантність-терпимість. Дуже вже хочеться Чорноволу і Гориню, щоб саме
таким було ставлення до всіх без винятку їх витівок.
Так, ми говорили про елементарну терпимість до інакшемис-
лячих, оскільки вона є умовою демократизації суспільного життя.
Якщо в країні існує група, яка монополізує право на істину і ре-
алізує це право через монопольну пресу, то демократичним устроєм
тут і не пахне. Це зрозуміли у «верхах» і з певним обмеженням до-
пустили появу неофіційної періодики. Як гриби після дощу, в Росії
з’явилося кілька десятків незалежних самвидавівських журналів, які
почали робити добру справу. На Україні – тільки один «Український
вісник», який уже зазнає злісних нападок.
Ми вітаємо демократичні перетворення в СРСР. Я не знаю ін-
шої групи людей, яка була б так кровно зацікавлена в процесі пере-
будови, як ми, колишні українські політв’язні. Адже саме ми, висту-
паючи проти беззаконня, денаціоналізації, згортання національного
будівництва на Україні, відчули на собі всі зваби репресивних захо
дів, починаючи від шельмування в пресі, заборони на професії, пе-
реслідування родин і кінчаючи довготривалим ув’язненням.
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Тоді, коли «Радянська Україна» співала пеан добі застою, а віль-
хові боролися з ініціаторами перебудови, ми на судових процесах і
в статтях із-за ґрат говорили про те, що згодом вголос заявили на
з’їзді письменників І. Драч чи Д. Павличко. Але тільки згодом. Ми
за це заплатили 10-20-30-літнім ув’язненням. Дехто життям. Плати
ли й готові платити. Чи готовий оплатити такою ціною свої накле-
пи П. Вільховий? Сумніваюся. Ті, що нас шельмували, добре зна-
ли, хто замовляє шельмування і хто готовий пасквілянта захистити.
Ні Вільховий, що вилив нам на голови відро помиїв, ні такий собі
львівський графоман Г. Книш, який у 1981 році «цитував» у пресі
мої «політичні інструкції» восьмирічному синові (о, такий рідного
батька не пожаліє, не те що чужої дитини!), не сумнівалися у своїй
безкарності. Бо «музику» замовляв КДБ, а служка виконував такі
«па», які вимагав замовник.
Як голос волаючого в пустелі звучали в журналістському се-
редовищі поодинокі відмови від сліпого виконання наказів згори.
Покірний журналіст, покірний службовець, покірний науковий пра-
цівник. «Спусти» вниз найбезглуздіший наказ – і, як електричний
струм по неушкодженому проводі, проникне він у найвіддаленіші
кутки країни, не знаходячи перешкод чи заперечень. Журналіст із
продуцента ідей перетворився на сліпого виконавця чужої волі. Не-
залежно від власної думки і докорів сумління він напише будь-яку
статтю. Обірвалася традиція, вироблена кращими українськими
журналістами М. Драгомановим, І. Франком, Б. Грінченком, Лесею
Українкою, С. Подолинським, С. Єфремовим, оперта на міцних мо-
ральних засадах і світлих ідеалах. Та настали часи, які дещо змінили
людей. Проте наслідки застою відчутні й досі. Він не тільки знищив
мужні характери, які ціною власного життя відстоювали свої ідеали,
але й витворив тип дволикого Януса, який живе досі. Мине певний
час, зникнуть умови, які його породжують, але той дух, виплеканий
роками безправ’я, ще довго проявлятиметься у всіх сферах життя.
Бо він проник у душу кількох поколінь, став елементом їхньої свідо-
мості та мислення. Він не тільки в товстелезних, позбавлених смаку
колонах архітектурних споруд, сервілістичних поемах та картинах
на честь вождів, але, що найважливіше, у звичці слухняно коритися
чужим думкам, у тому нечуваному інтелектуальному та емоційному
прислужництві, якого не знала наша історія.
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Ось де поле попису для журналіста, який хоче прислужитися пе-
ребудові. Здирай товстий шар лепу, який наріс за довгі десятиріччя
страху, і привчай людей ходити рівно, а не згорбившися, говорити
з гідністю, а не лакейськи улесливо, казати правду, а не потрібну
комусь брехню. А хіба не благородне завдання повернути людині
гідність – національну, фахову, громадянську?
Процес оновлення людської душі болючий і складний. Перебу-
дову почали «люди зі страху», але відстояти демократію, закріпити
її можуть тільки вільні люди. Та промитий інсинуаціями вільхових
мозок спроквола перетравлює нові думки, притушена страхом сфера
почуттів нелегко відгукнеться на заклик жити по-новому. Але ко-
ли випростається людина, усвідомить свою власну гідність народ –
погромницьким журналістським прийомам вільхових місце на сміт-
нику. Повторюю, ми за дискусію, але за дискусію думаючих людей,
а не сліпих виконавців чужої волі.

* * *
Вони зневажливо говорять про українське письменство, повчаючи
його, як треба писати.
Чи повчали ми українське письменство, як треба писати? Ав-
тор пасквіля нас явно примітивізує. Та мене, як кожного думаючо-
го громадянина, турбує доля нашої літератури, оскільки вона не-
розривно зв’язана з долею нашого народу і потерпіла у свій час,
може, найбільше з усіх національних літератур. Століттями наш
народ привик бачити в письменниках ще й своїх духовних вождів.
Позбавлений можливості вести активне політичне життя, він при-
слухався до голосу письменників, як до голосу власного сумлін-
ня, ішов за ними, вивіряв по них свою правоту. Недаром портрети
Т. Шевченка та І. Франка висіли поруч із образами святих. І раптом
сталося щось небачене. Цвяхований чобіт сталінізму розчавив душі
таких талановитих митців, як М. Рильський, В. Сосюра, П. Тичи-
на, і вони почали співати осанну тому, хто наклав гори трупів і
зловісним грифом ширяв над ними, кидаючи чорну тінь страху і на
живих. І в час великої всенародної скорботи звучать вірнопіддансь-
кі голоси типу:
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Із-за гір та з-за високих
Сизокрил орел летить.
(М. Рильський, «Пісня про Сталіна»)

Коли серця мільйонів злить в одно –
Твоє це серце буде, рідний Сталін.
(В. Сосюра, «Сталін»)

Мільйони сердець промовляють, єднаючись – Сталін,
І в єднанні сердець світова перемога гримить.
(Л. Первомайський, «Людське ім’я»)

Процитувати всі такі рядки найталановитіших українських
письменників, що мали бути духовними вождями народу, треба то-
мів. Яке божевілля! Що творилося в душах тих людей, коли вони
видушували з себе рядки лукавства на честь одного з найбільших
злочинців XX ст., можна тільки здогадуватись. Ми кажемо – роз-
чавлена, роздвоєна особистість. Ми говоримо про брак мужності в
таланті. І разом з тим не уявляємо собі в такій ролі Т. Шевчен-
ка, П. Грабовського, І. Франка, Лесі Українки. Тут теж обірвалася
славна традиція. Із вождів народу письменники стали пахолками
до послуг. І вказувати на це потрібно хоч би тому, що вироблена
під пресом смертельного страху рабська звичка слугувати вождям з
30-х років перекочувала в 40-і, потім у 50-і, згодом у 60-і і, навіть,
у 70-і роки, ставши обов’язковим атрибутом творчого доробку пись-
менника. Вірш, стаття «во славу» була індульґенцією на відпущення
гріхів і перепусткою у світ вибраних. Спочатку за такі «твори» со-
ромилися (але як довго може людина себе каменувати?), згодом про
це говорили з усмішкою, а ще пізніше за звичкою на коліні писали
«вступний» вірш до збірки. Страшна звичка, із жахливими наслід-
ками. Колись соціологи і психологи проведуть аналіз впливу таких
«творів» на приглушення і збіднення емоційної сфери читачів, на
вироблення у них байдужості та роботизму. Із жертв злочину значна
частина письменників стала джерелом його – і в цьому страшному
переплетенні я бачу велику драму, яку український народ починає
— 199 —

Запалити свічу
заліковувати. Ще й тепер дехто «оспівує» афганські подвиги наших
дітей, які не знати чого туди забрели. Але голосів таких рідшає.
Ні, не вчимо ми письменників, як вони мають писати, але за-
стерігаємо від обездуховлення і конформізму та хочемо, щоб вони від-
найшли обірвану часом нитку зв’язку зі славними традиціями духов-
них вождів народу та протягнули її в завтрашній день. Раділи і радіємо
кожному успіхові наших літераторів і розуміємо їхні немалі труднощі.

* * *
Наша влада справді проявляла і проявляє гуманізм і терпимість.
Про те, як держава зараз проявляє гуманізм, можна дискуту-
вати, відзначаючи як її досягнення, так і промахи. Але треба мати
неабияку сміливість, щоби про це говорити в минулому, особли-
во тепер, коли преса розвінчала злочинне беззаконня сталінського і
післясталінського періоду, коли журнал «Огонек» друкує в кожному
номері викривальні матеріали, а «Літературна Україна», «Литератур-
ная газета» і «Комсомольская правда» заговорили про злочини про-
ти особи, використання психіатричної науки з репресивною метою,
злочини проти народів, коли врешті керівники держави запевнили,
що з беззаконням буде покінчено, – Ви ж вступаєте в непряму дис-
кусію навіть з офіційною пресою, духом часу. Захищаєте вчорашній
день, проти якого спрямована перебудова. Можливо, така «самостій-
ність» Вам робила б честь, якби Ви спрямували її в інший бік, а не
стали адвокатом тієї катеґорії людей минулого, якій сьогодні немає
виправдання.
Це ж коли подібні люди проявляли терпимість і гуманізм? Може,
тоді, як знищили М. Ялового, довели до самогубства М. Хвильово-
го, послали на смерть Л. Курбаса, кинули в концтабір за безглуздим
звинуваченням у терорі В. Гжицького, морально розчавили Остапа
Вишню, репресували за участь у фіктивній організації С. Єфремова,
прирекли на голод мільйони українських селян, розсіяли по без-
межних просторах кримських татар і поволзьких німців, очистили
від українців Кубань, розстріляли керівників молодіжної організа-
ції УНК (Український національний комітет) у Львові, засудили до
страти Левка Лук’яненка, а потім запроторили його на довгих 25
років страждань у таборах і тюрмах? Чи, може, тоді, коли кинули в
психіатричну душогубку на 20 років педагога Віктора Рафальського,
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досі тримають одеську патріотку Ганну Михайленко? О ні! Гуманіз-
мом тут і не пахло. І якщо у Вас не куца пам’ять, то згадайте, що
навіть саме слово гуманізм шельмувала преса на всі лади і зарахо
вувала до понятійного апарату буржуазної філософії та пропаганди.
Ви спробуйте знайти паралелі, де ще у світі в наш час за відсто-
ювання і поширення власних переконань люди платили б 10-20-30річними ув’язненнями, як оплачують досі М. Горбаль, В. Калини-
ченко, І. Кандиба, Л. Лук’яненко, В. Овсієнко, П. Рубан, І. Сокуль-
ський, чи навіть найдорожчим – життям, як заплатив видатний поет
сучасності В. Стус, а також Ю. Литвин, В. Марченко, О. Тихий? Гу
манізм кучинських тюремників проявився в тому, що важко хворого
поета безпідставно кидають у карцер, а там відмовляють йому в еле-
ментарній медичній допомозі і доводять до трагічного кінця.
Ми хочемо сподіватися, що все це було, але більше не повторить-
ся. А останні українські політв’язні повернуться на рідну землю. Хо-
чемо. Але виступ Вашої ґазети нас насторожує, бо понятійний апарат
і журналістські прийоми дуже вже нагадують ті часи, коли ґазетні
статті звучали, як вироки, після яких зникали люди назавжди.
Наприклад, Вячеслава Чорновола ґазета звинувачує в симпатіях
до фашизму, приписавши йому, ніби він мав виписки з книжки
«Майн кампф» Гітлера. З таким же успіхом мене можна зарахувати
до польських націоналістів, бо в мене вилучили під час трусу про-
граму полонізації Волині в 30-х роках, марксистом, бо маю твори
К. Маркса, гандистом, бо маю М. Ганді, ніцшеанцем, бо на полицях
стоїть добірка творів Ніцше. І хоч такої логіки Вашої ґазети не вит-
римає навіть коняча голова, Ви переконані, що півмільйонний чи-
тач проковтне і ці нісенітниці. Отаку повагу Ви проявляєте до його
інтелектуальних можливостей і моральних якостей.
Але то не тільки Ваше таке ставлення. Воно характеризує шир-
ший управлінський апарат, який звик наказувати, а не враховувати
чужі думки. Досі народ тільки слухав. Говорити вчиться тепер, і то
дуже поволі. Вимагати пошани до своєї думки – справа завтраш-
нього дня.
Саме за такою логікою грабували наші приватні бібліотеки,
вилучаючи, скажімо, в мене унікальну добірку історії української
літератури О. Огоновського, Б. Лепкого, М. Возняка, С. Єфремова,
М. Грушевського, не меншу добірку з історії України, твори В. Вин-
ниченка, М. Хвильового, Вухналя та ін. І хоч у звинувачувальний
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висновок ні Огоновський, ні Возняк не потрапили, але не повернули
їх на мої полиці, поповнивши книгозбірні жреців закону.

* * *
...країну, яку вони так паплюжать.
Країну? Паплюжать? На кожному кроці стикаємося з підміною
термінів і нечуваною аберацією понять, якою так вільно користу-
ються журналісти на послугах. Адже ні в інтерв’ю, ні в журналі ми
не критикували країну, оскільки така критика виглядала б безглуздо
(гляньте в тлумачний словник, що означає поняття «країна»).
Ми критикували і будемо критикувати окремих службових осіб,
уряд за промахи в політиці, які призвели до сумного стану націо-
нальне будівництво на Україні.
Можна було б скласти тлумачний словник погромницької жур-
налістики. Ґвалтуючи власне сумління, вони заодно ґвалтували мову,
надаючи словам цілком протилежних значень. Варто прослідкувати,
як ще недавно розбійники пера викручували руки таким поняттям,
як демократія, інтернаціоналізм, патріотизм, свобода слова...
Кожний з нас, хто пройшов крізь горнило політичних судилищ,
відчув на собі цей розбій в українській лексиці. За останні 25 років
не було жодного процесу (а їх пройшло сотні), на якому за підсудни-
ми визнали б правоту.
Усі ми потрапляли в розряд наклепників. Що ж, на їхню думку,
наклеп? Це гірка правда, кинута їм у вічі. І марно домагалися ми
від прокурорів і суддів доказів на підтвердження їхніх звинувачень.
Марно. Сам факт критики влади (а критикувати, як тепер вияви-
лося, було за що) – єдиний і достатній доказ нашого «наклепу».
Спрацювала горезвісна формула: «Этого не может быть, потому что
этого не могло быть никогда».
Так воювали з опозицією правозахисні органи десятиріччями. Без
правил і законів. З позиції сили. Били під дих. А цей розгул беззакон-
ня камуфлювали журналісти. Та час уже сьогодні виявився найкращим
суддею. Він виправдав нас. Бо ті питання, які ми порушували, за які
нас кидали в тюрми, сьогодні заполонили сторінки ґазет і журналів.
Отже, не ми за перебудовою, а вона йшла за нами. А Ваша ґазета і
тоді цькувала нас, обливаючи помиями, продовжує й тепер, надіючись
на безкарність. Ви і тоді захищали сили реакції на Україні, які наро-
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щували удари проти українського народу, його мови, його культури,
його державності, і сьогодні тими ж методами прагнете заткнути нам
кляпом рота та повернути колесо історії на два роки назад, до періоду
вседозволеності, в якому Вам так вигідно жилося. Українська Вандея
починається не з провінції, а з центру. І в цьому її своєрідність.
Отож, не ми паплюжимо країну, як Ви пишете, а Ви паплюжите
ті сили, які стояли і стоять на стороні самого існування українсько-
го народу. І відповідь за наклеп, за спробу посіяти нову хвилю стра-
ху і непевності серед української громадськості Вам таки доведеться
дати. Час – невмолимий, але справедливий суддя.

* * *
Вони так і не зробили нічого доброго для свого народу, в любові до якого так палко присягаються та ще зводять навколо нього цілі гори брехні.
Якщо ті проблеми, які ми ставили протягом десятиріч, – це
«гори брехні», то в цій брехні треба звинувачувати і Олеся Гончара,
за його виступ у Ленінграді, і згаданих уже Івана Драча, Дмитра
Павличка та ін. Але Вам не звикати до цинізму. Тепер, коли «Лі-
тературна Україна» привідкрила завісу асиміляційних процесів на
Україні (про це ми писали ще в 1964 році – витягніть із сейфів КДБ
самвидавну статтю «Українська освіта в шовіністичному зашморзі»),
треба зовсім притлумити в собі громадянина і патріота, аби знехту-
вати реальний стан і продовжувати пісню, замовлену «компетентни-
ми» органами.
А може, і критику Ви монополізуєте? Скажімо, О. Гончар має
право критикувати, і все, що він говорить – правда, а М. Горинь
уже такого права не має, і ті самі думки – наклепницькі. А якщо ж
на цю тему висловиться журнал «Сучасність» – то це вже не тіль-
ки наклеп, але вияв зоологічної ненависті. Не думайте, що подіб-
ні міркування – плід моєї фантазії. У 1966 р. на судовому процесі
прокурор В. Антоненко обурювався: «Чого ви критикуєте Сталіна?
Ми самі це робимо». Отакої. Тоді вже опрацюйте табель про ранґи,
запозичивши досвід у Петра Романова, і розпишіть, хто і кого має
право критикувати. Скажімо, робітник – не вище начальника цеху,
простий народ – не вище райвиконкому. А навіщо при такому дозу-
ванні качати права на критику проповідувати гласність?
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А вона поволі діє і будить народ зі сплячки. Він оглядається і
помічає навколо себе не тільки зловісні вежі атомних електростан-
цій, але й ті спустошення, яких зазнала українська нація за остан-
ні десятиріччя: різке скорочення шкіл з українською мовою, витіс-
нення нашої мови зі сфери управління, науки, промисловості, ар-
мії. Виросло ціле покоління громадян, байдужих до національних
проблем. Воно позбавлене почуття національної гідності, порвало
з національною культурою, проявило до всього українського при-
ховане роздратування, а то й ненависть. Ось він – кінцевий наслі-
док так званої інтернаціоналізації. Спостерігаємо і проміжний етап:
роздвоєну особистість, покруча, який дома проявляє національну
приналежність, а на заводі, в інституті на догоду начальству зли-
вається з російською мовою. Таке пристосовництво стає універсаль-
ним, переростає у характерну рису особистості. Очікувати від таких
людей ініціативи, самостійності тяжко. Національна приглушеність
веде до трудової і громадської пасивності. Тепер нас переконують,
що це природний процес. Але хіба можна очікувати інших наслід-
ків, коли нас десятиріччями виховували на теорії відмирання мов і
націй, ігноруючи доступну кожній людині думку, що нормальний
розвиток нації – не що інше, як складова воль і зусиль усіх і кожно-
го зокрема. Хто нам говорив про працю на користь нашого народу?
Ми видобували вугілля, вирощували пшеницю, робили відкриття в
науці і разом з тим втрачали національне обличчя, русифікувалися.
Значить, виконання п’ятирічних планів було мало для повноцінного
буття нації. Що було потрібно? Відповідати на такі питання вважа-
лося непристойним. Протягом кількох десятиріч преса пропагувала
поняття «радянський народ», що відразу звучало, як панахида по
націях. Теоретики і пропагандисти сучасного марксизму не боялися
спалаху обурення. Вони цинічно кинули народу в обличчя шовініс-
тичну інсинуацію, приправлену наукоподібною фразеологією, і че-
кали, поки народ привикне до нової порції отрути. Саме ці теорії
підривали віру народу у світлу перспективу. Для чого причисляти
себе до народу, який не має майбутнього? Народ без майбутньо-
го – конаючий народ.
Низький рівень історичних знань народу, навіть у середовищі
творчої інтеліґенції, спотворення ролі окремих діячів і цілих пе-
ріодів минулого в сучасній історичній літературі, приклеювання де-
сяткам наших національних діячів ярликів зрадників, утрата націо-
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нальних обрядів як живого літопису історичної інформації – усе це
призвело до того, що історична свідомість народу виявилася невисо-
кою, історична пам’ять збідніла, а разом з ними різко впало почуття
національної гідності. І коли в кого-небудь проривалося затаєне, як,
скажімо, у В. Сосюри «Любіть Україну», його відразу глушили голо
бельною критикою і ставили на коліна. Так народ поступово почав
втрачати ще один часовий вимір – минуле. Залишилось жити в тепе-
рішньому часі, не дуже оглядатися назад і не надто вириватися впе-
ред. Але народ без минулого – теж поволі конаючий народ. Такий
стан викликав бурхливу русифікацію, підстьобувану партійно-де-
ржавною політикою в ділянці шкільництва, культури, науки. Якщо
кожна окрема особистість, позбавлена національної свідомості, все
ж мала якусь перспективу (як може її мати відщепенець чи яничар),
то нація – складний соціальний організм – її втрачала.
Становище ускладнювалося ще й тим, що всі асиміляційні про-
цеси фарбувалися під інтернаціоналізм, і особа, яка заявляла: мені
однаково, якою мовою говорити, – була зразком справжнього інтер-
націоналіста. Обиватель, який нюхом чув, де вигода, прийняв такий
постулят як символ віри. Але навіть найортодоксальніший марксист
скаже, що інтернаціоналізм без націй неможливий. Елементарна
діалектика цього питання доступна кожній простій людині: інтер-
націоналізм без націй – абсурд.
Сьогодні до цієї думки схиляється багато діячів культури. Не
так давно з різкою критикою національного ніґілізму виступив
Чінґіз Айтматов. Його підтримав Яніс Петерс, який з тривогою
пише в «Литературной газете», як приїжджі «надінтернаціоналіс-
ти» називають корінних мешканців невеличкої Латвії буржуазни-
ми націоналістами. Як бачите, нічого оригінального. Прості латвій-
ці – буржуазні націоналісти. Я. Петерс обурюється, і його обурення
друкує російська ґазета, а ось український академік Бабій відмовляє
українській мові в праві бути державною мовою української респуб-
ліки, і Ви друкуєте таку статтю в головній українській ґазеті, при
тому вважаєте себе патріотами.
Так Ви свідомо пропагуєте національний нігілізм і спокійно
спостерігаєте, як один з найбільших слов’янських народів не може
навіть відстояти свою мову. Недарма з таким болем писав М. Він-
грановський: «У Миколаєві жодної української школи вже немає.
Звідки візьметься національний поет, звідки візьметься література?
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Звідки візьметься читач? Дуже шкода, що наша мова, яка є однією
з, я б сказав, шовкових і водночас мужніх мов світу, нині опинилася
в такому принизливому становищі» («Радянська жінка», № 11, 1987,
с. 23). І тому всі оці балачки про розширення сфери мови на ділянку
культури чи вищої школи, ця безпомічна мімікрія великого народу
викликає лише жаль і біль.
Ми всі були свідками і жертвами паралізованої волі нашого на-
роду. Він покірно здавав одну позицію за другою і дійшов до того,
що в Донецьку, Миколаєві та інших великих містах не залишилось
жодної української школи, а на батьківщині запорожців з побор-
никами української мови воюють, як із ворогами. «Доборолась Ук-
раїна до самого краю». А перший секретар ЦК КПУ подає зразок
«справжнього» інтернаціоналізму, демонстративно послуговуючися
скрізь тільки російською мовою. (Лише письменникам продемонс-
трував, що вміє і «по-своєму»).
А між тим СРСР – союз республік, союз держав, і з цього фак-
ту слід виходити: республіки повинні бути рівноправними по всій
шкалі показників духовного і матеріального життя. Але оглянімось
назад, до періоду українізації, і побачимо, який шлях пройшли
ми – шлях поступової здачі однієї позиції за другою, починаючи від
ліквідації національної армії та закінчуючи витісненням української
мови з середньої і вищої шкіл. Куди далі? Сучасна тенденція викли-
кає в пам’яті історичні асоціації. Перед очима шлях гетьманської
республіки після 1654 року. Спочатку дві держави-союзники, потім
обмежена державна автономія для України і врешті ліквідація будьсякої автономії і скасування гетьманщини та повне поневолення.
Як бачимо, етапність ліквідації української державності має давню
історію, яку не слід забувати.
Чи не таким проміжним елементом етапу слід вважати нав’язану
нам теорію двомовності нашого народу не як факту неминучого сьо-
годні для багатонаціональної держави (хто проти цього?), а двомов-
ності як нової риси національного характеру?
Але якщо наша мова і надалі буде обслуговувати лише побут і
окремі ділянки культури та мистецтва, залишаючи російській мові
всі інші, вона ніколи не вийде з ряду другорядних мов. Лише впро-
вадження її в усі сфери життя народу, коли кожен громадянин, що
живе на Україні, знатиме, що без мови нашої республіки в Києві чи
Донецьку не можна осягнути успіху в науці, мистецтві, управлінні
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так само, як без російської мови в Москві чи французької в Пари-
жі, – зупинить той асиміляційний процес, що роз’їдає наш народний
організм, вилікує від комплексу національної меншовартості, націо-
нального нігілізму чи яничарства, як споконвіку називає це ганебне
явище наш народ. Тільки тоді російська мова як мова міжреспублі-
канського спілкування зможе виконати свою функцію, не стаючи
знаряддям асиміляції та національного гноблення. Ми маємо славні
традиції міжнаціональних стосунків, що сягають сивої давнини і не
потребують примусового нав’язування. Учитися є в кого.
Отакий вигляд має наша «брехня», яку ми проповідували скрізь
(і в інтерв’ю з американською журналісткою теж), та Ваша «правда».
Хай нас розсудить читач.

* * *
Наприклад, роз’єднання українського народу в минулі часи було, на
їх думку, досить корисною справою.
Так, я справді говорив, що в цій всенародній драмі шматування
наших земель раптом проявився зворотний бік справи. Наддніпрян-
щина і Слобідська Україна, затиснуті кістлявою рукою дому Рома-
нових, мало не задихнулися. Від часів Петрового щоби «никакой
розни не было» до Валуєвського циркуляру і Емського указу проліг
шлях боротьби з нашою мовою, нашою культурою, нашим народом,
повторювалися спроби вирвати нашому народові язик і зробити його
німим.
І тільки завдяки тому, що Австро-Угорщина мала конституцію
(яка Росії й не снилася) і не додумалася ні до Валуєвського цирку-
ляру, ні до Емського указу, які забороняли в Росії писемне слово ук-
раїнською мовою, тут, у Львові, друкували свої твори всі українські
письменники, починаючи від Нечуя-Левицького і закінчуючи Лесею
Українкою. Тут працювала перша Українська Академія Наук – На-
укове Товариство ім. Т. Шевченка, яке видало 100 томів «Наукових
записок». Біля його керма стояли такі видатні вчені як І. Франко та
М. Грушевський. Саме з Галичини йшло багато починань, що мали
загальноукраїнське значення.
Ні, не вдалося білому цареві закинути зашморг на шию ук-
раїнському народові.
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І тому в драмі роз’єднання українських земель я бачу благо, як
бачили його всі, хто користувався для відродження України лібе-
ралізмом Австро-Угорщини. А Ваша редакція, либонь, жаліє, що
білому цареві не вдалося здійснити те, що підказував йому яничар
Юзефович?
Наша розмова доходить кінця. Ваш натяк про наших дітей мож-
на розцінити, як приховану погрозу. Адже колись таке було: мовляв,
можуть вчитися, а коли захочемо, то й не будуть. Щодо симпатій
і антипатій, то у нас вони справді різні. Ви симпатизуєте тим, хто
судить, а ми тим, кого судять. Ви з тих, Хто, ми з тих, Кого. І це не
тільки політика, але й моральна позиція. При тому додам, що сим-
патії і терпимість – поняття не антагоністичні, як це випливає з
Вашої статті. Бо, скажімо, приналежність до підпільної Української
Католицької Церкви чи симпатія до неї не виключає терпимості до
інших Церков, що на практиці ми здійснюємо в «Українському Віс-
нику», врівноваженим тоном (а не тенденційно лайливим) розпові-
даючи читачам про життя різних релігійних громад.
Для Вас цей тон поки що недосяжний. Вас привчили воювати
без правил. Для Вас противник уже тому моральний квазімодо, бан-
дит, ґвалтівник і запроданець, що він проти Вас. Не знаю жодного
випадку, коли Ваша ґазета говорила б про опонентів з гідністю. Для
неї вік лицарства минув. І у випадку з нашим інтерв’ю Ви теж не
втрималися, аби не кивнути на нашу залежність в бік закордонного
капшука. Вас не бентежило те, що ми десятиріччями тюремного
ув’язнення оплатили нашу позицію. Сумління Ваше мовчало. За-
мовник заздалегідь відпустив Вам гріхи і звільнив від такої химери,
як совість.
А коли вже йдеться про подарунки, то Марті Коломієць дарува-
ли інкрустацію, вишивки, кераміку, картини, різьбу. Отже, дивіден-
ди, як пише П. Вільховий, двосторонні. Я тільки не впевнений, чи
наслідки однакові. Бо сумніваюся, чи «Нью-Йорк таймс» пішла б за
прикладом «Радянської України» і надрукувала б подібний пасквіль
про Марту Коломієць. І це зрозуміло. Адже такі стосунки цілком
нормальні між нормальними людьми, не зараженими бацилою пі-
дозріння і шпигуноманії. І такі контакти лише початок тих ширших
безпосередніх міжлюдських контактів, які визначають клімат довір’я
і взаєморозуміння між людьми.
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І марно надіється П. Вільховий, що йому вдасться залякати гро-
мадськість старим сталінським опудалом, на якому горобці вже в’ють
гнізда. А втім щось вдасться. Але не все, бо «нова доба нового прагне
слова». То чи не пора закінчувати з мораллю джунґлів, де панує
культ сили і мовчить закон? Чи не пора, затиснувши в кулаці серце,
погодитися з тим, що період ґазетних монологів минув, і діалог пере-
дбачає відповідні правила його ведення і елементарну порядність. То
ж почнімо його хоча б із того, що опублікуйте наші відкриті листи, а
ми вже порозуміємося з земляками, якими Ви нас так лякаєте.
24 листопада 1987 року. Михайло горинь
м. Львів, 16, вул. Кірова, 33, кв. 14

За виданням: Український вісник. Літературно-художній та сус-
пільно-політичний журнал. Орган Української Гельсінкської Спіл-
ки. Випуск 11 – 12 (об’єднаний). Січень – березень 1988 року. –
Київ – Львів. – Передрук Закордонного Представництва Українсь-
кої Гельсінкської Спілки. Нью-Йорк, 1989. – С. 138 – 154.

ЗАЯВА
Начальникові Залізничного РВВС м. Львова

Учора, 6 грудня 1987 р., до мене зайшов дільничний уповнова-
жений Залізничного району Гриців Володимир Миколайович. Було
пізно. Біля 23.00 год. Свій запізнілий візит капітан пояснив невід-
кладністю справи.
Виявляється, 2 тижні тому був убитий громадянин м. Львова
Шевченківського району зі злочинного середовища Тишкевич
Станіслав Дмитрович, у записнику якого знайшли моє прізвище та
адресу. На вимогу замполіта районного відділу міліції капітан Гри-
ців В.М. запропонував написати з цього приводу пояснення.
Вчорашній візит – не перша спроба нав’язати мені контакти зі
злочинним світом. У листопаді 1981 р. представники міліції «шука-
ли» в мене пограбовані шуби, золото, кришталь, а «знайшли» під-
кинуту статтю «Соціальні дослідження русифікації на Україні»,
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яка стала головним документом звинувачення і засудження мене за
ст. 62 ч. 2 КК УРСР до 10 р. позбавлення волі в таборах особливого
режиму, де я втратив здоров’я.
Нову спробу я розцінюю як продовження незаконних репресій
(ганебними методами) проти редколегії незалежного журналу «Ук-
раїнський вісник», які почалися цькуванням у пресі, по телебачен-
ню й радіо, а продовжилися побиттям члена редкоґії Василя Барла-
дяну, нападом на помешкання Михайла Осадчого, яким погрожува-
ли вбивством. Мотиви не приховуються, їх цинічно кидають у вічі
жертвам. Барладяну: «Если ты, сука, еще раз приедешь во Львов –
убьем». Осадчому: якщо не відмовиться від виступу на зустрічі з ре-
дакцією ґазети «Вільна Україна» – уб’ють його і дітей.
Та в який час ми живемо?! Кого використовують у діалозі з «Ук-
раїнським вісником»?
Звертаюся з вимогою припинити проти нас недостойні в час де-
мократизації та гласності переслідування і репресії.
7. ХІІ. 1987 р. Горинь Михайло Миколайович
м. Львів-16, вул. Кірова, 33, кв. 14

Публікується з рукопису.

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ЗАБОРОНИ
Про те, що проведення Міжнародного семінару з гуманітарних
питань у Москві (10 – 15 грудня 1987 року. – Ред.) наштовхується
на опір, ми знали заздалегідь. Ще на початку листопада організато
ри семінару повідомили нам, що не можуть домовитися про оренду
приміщення. Але під час контактів з представниками влади створю-
валося враження, що заборони на семінар не буде.
Це в Москві, думали ми. Та як поставиться до семінару влада
на Україні?
Проте листопад щодо цього був спокійний. Нас громили за
відеоінтерв’ю, але про семінар ніхто не згадував. Не скидалося на
те, що нам перешкодять. Та й як? Адже немає такого закону, який
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заборонив би обговорювати правові й гуманітарні проблеми. Наші
міркування відповідали духові часу, випливали із запевнень нових
керівників держави про повагу до закону.
Тому перший удар, завданий Вячеславу Чорноволові й мені, був
несподіваний. 6 грудня дільничні офіцери міліції зажадали від нас
письмових пояснень з приводу вбивства 21.ХІ.87 р. фарцовщика (як
сказали мені), чи гомосексуаліста (як повідомили Чорноволу) Тиш-
кевича Станіслава, у якого в записнику ніби виявилися наші пріз-
вища.
Неприхований цинізм обурив нас. Як і колись, нам нав’язували
контакти зі злочинним світом. Тоді нас за це кидали в тюрми, а те-
пер під цим приводом хочуть зірвати нашу поїздку до Москви.
На 7 грудня нас викликали до прокуратури, але ми написали
заяви-протести і до прокуратури не пішли.
У своїй заяві, адресованій начальникові Залізничного райвід-
ділу міліції, надісланій також до обкому партії і до прокуратури
Львова, я писав:
«Учорашній візит – це не перша спроба нав’язати мені контакти зі злочинним світом. У листопаді 1981 року представники
міліції «шукали» в мене пограбовані шуби, золото, кришталь,
а «знайшли» підкинуту статтю «Соціальні дослідження механізму
русифікації на Україні», яка стала головним документом звинувачення і засудження мене за ст. 62 ч. 2 КК УРСР до 10 років позбавлення волі в таборах особливого режиму. Нову спробу я розцінюю
як продовження незаконних репресій (ганебними методами!) проти
редколегії журналу «Український Вісник». ...Звертаюся з вимогою
припинити недостойні в часи демократизації переслідування.»

У заяві В. Чорновола, посланій у прокуратуру області та в обком
партії, зокрема, стояло:
«...цю безглузду кампанію затіяно ще й для того, щоб не дати нам можливості виїхати на міжнародний правозахисний семінар, що розпочинається 10 грудня в Москві. Розглядати цю акцію можна також як диверсію проти переговорів М.С. Горбачова з
президентом США, здійснювану українським партійно-радянським
керівництвом, у якого ідеї перебудови поки що не в великій шані.
Мені відомо, що кампанію проти «Українського вісника» та нашої
участі в семінарі спрямовує КГБ (спеціально для цього приїздив
у Львів заст. голови КГБ УРСР Євтушенко, один із натхненників
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незаконних репресій проти української інтеліґенції в 70-х – на поч.
80-х років), а міліцію й прокуратуру використовують, як і раніше,
як підставних дурників. Не бажаючи брати будь-яку співучасть у
такій брудній справі добровільно, від явки на виклики відмовляюся, принаймні до повернення із Міжнародного семінару. Можете
арештовувати мене і приводити силою».

Вранці 8 грудня, за дві години до відходу поїзда Львів – Москва,
капітан міліції Гриців ескортував Паруйра Айрікяна, нашого вір-
менського гостя, Івана Геля, Вячеслава Чорновола і мене до заступ-
ника прокурора Львівської області Домбровського Богоміла Романо-
вича. У розмові з нами він заявив, що не рекомендує нам їхати на
семінар, оскільки він інспірований ворожими закордонними цент-
рами, і тому участь у ньому прокуратура розцінює як антигромад-
ську акцію. Так уперше за кілька десятиліть контактів з правовими
органами ми зустрілися з новою кваліфікацією нашої правозахисної
діяльності. Отже, не антидержавна, не антирадянська, а антигро-
мадська. Кожен з нас вимагав мотивованої письмової заборони. Але
прокурор Домбровський заявив, що заборонити нам не може, лише
не рекомендує їхати. Стало зрозуміло, що прокуратурі сутужно з
правовим підкріпленням такої заборони і вона старається відмовити
нас від поїздки. Коли ж ми сказали, що таки поїдемо, бо рекоменда-
ція прокуратури – це не правовий документ, а тільки звичайна по-
рада, яка нас як громадян до нічого не зобов’язує, прокурор застеріг,
що виїхати нам перешкодить.
Після цієї розмови ми поїхали на вокзал. При підході до цент-
рального входу побачили колоритну групу офіцерів міліції і людей
у цивільному, які пішли за нами. Біля поїзда нас оточили щіль-
ним кільцем і, схопивши кожного з нас під руки (двоє на одного),
повели у відділ залізничної міліції. Операцією керував чоловік у
цивільному. Паруйра Айрікяна відокремили від нас. Уже в кабінеті,
який заповнили офіцери міліції і люди в цивільному, майор Смо-
ляк Ярослав Васильович записав номери наших паспортів і вийшов.
Його замінив оперуповноважений Огурцов Олекса Іванович. Ми по-
чали вимагати пояснень, на якій підставі нас затримано. Оперупов-
новажений Огурцов сказав:
– Подозреваетесь в приобретении и перевозе наркотиков.
Ми обурилися:
– Які маєте для цього підстави? Поясніть.
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– Мы не обязаны обьяснять.
Тут же люди в цивільному почали наполягати, щоб допитувати
й обшукувати кожного зокрема. Ми різко запротестували, нагадав-
ши, що за підкинуті наркотики членові Української Гельсінкської
Групи Лесіву Ярославу довелося відсидіти в концтаборі сім років.
Нас заспокоїв Огурцов: «Никто не собирается вам подсовывать нар-
котики. Успокойтесь». І тоді чоловік у цивільному дав дозвіл на об-
шук кожного у присутності всіх.
Привели понятих – носильників вокзалу Воськала Михайла
Миколайовича, мешканця с. Заріччя Мостиського району, і Грицая
Романа Михайловича, мешканця с. Полтва Буського району. Люди
перелякані, затуркані. Жаль було на них дивитися. Ось до чого до-
вела людей епоха Сталіна і Брежнєва.
Почався обшук. Формальний. Поверховий. Витягували з пор-
тфелів друковані матеріали й книги, деякі носили в сусідній кабі-
нет «для консультації». Особистого обшуку не робили. «Та при тако-
му обшуку можна не один кілограм героїну перевезти», – жартував
В. Чорновіл. Підписуючи протоколи, ми записали свої протести про-
ти незаконного затримання. Вся ця процедура тривала щонайменше
три години. Після цього нам запропонували сісти в машини і під
вартою поїхати до того ж прокурора Домбровського. Ми не знали,
яка доля спіткала нашого гостя Айрікяна Паруйра, і тому поставили
вимогу: лише тоді сядемо у машини, як побачимо Айрікяна. Нашу
вимогу задовольнили.
У прокуратурі Домбровський поцікавився, чи робитимемо ми
ще спроби виїхати. І коли почув ствердну відповідь, заявив, що нас
знову затримають.
Ми обурювалися розіграною комедією, запитували, чому про-
куратура вдалася до прямої провокації, до такого цинічного, грубого
порушення закону, приниження гідності людей. Богоміл Романович
чемно вибачився і пообіцяв вияснити, хто організував той спектакль
з наркотиками, бо прокуратура дала вказівку міліції тільки затрима-
ти нас, але як це робити, не підказувала... Через два дні ми повинні
були дізнатися про наслідки перевірки. Але прокурор Домбровський
раптом захворів – і наші запитання повисли в повітрі.
Та чи потрібні до цієї справи якісь пояснення? Думаю, що ні.
Думаю також, що нелегко буде перебудові, коли на її стороні отакі
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захисники, як прокурор Домбровський, майор Смоляк, ст. л-т Огур-
цов і ті, хто за їхніми спинами стоїть та їх надихає.
За виданням: Український вісник. Літературно-художній та сус-
пільно-політичний журнал. Орган Української Гельсінкської Спіл-
ки. Випуск 11 – 12 (об’єднаний). Січень – березень 1988 року. –
Київ – Львів. – Передрук Закордонного Представництва Українсь-
кої Гельсінкської Спілки. Нью-Йорк, 1989. – С. 209 – 212.

РЕЙД ДО ТАБОРУ СМЕРТИ
Один із нас їхав у своє недавнє минуле. До другого в роки застою
Бог хоч і не був милостивий, давши змогу йому сьорбнути з гіркої чаші в Дніпропетровській спецпсихушці, все ж не посилав каратись до
жахливих уральських душогубок. Відвідав їх лише напровесні 1988 року
за велінням «Українського вісника». На зворотній дорозі влаштували
ми 7 квітня в Москві прес-конференцію й розповіли про мандрівку іноземним кореспондентам. Подаємо в перекладі на українську мову виголошену на тій прес-конференції оповідь, написану за одну ніч у поїзді
Перм – Москва.

* * *
...Табором смерти нарекла вітчизняна й світова громадськість
найжахливіший із них, 36-й, у Кучино на Уралі. В ньому закатовано
відомих українських правозахисників Олексу Тихого, Юрія Литви-
на, Валерія Марченка, Василя Стуса. З минулого року, як відомо,
останніх мучеників цього політичного табору перевезли до табору
№ 35 у тому самому Чусовському районі Пермської области, де три-
мають і нині.
Учора, 6 квітня, ми відвідали цю печальну юдоль – селище
Центральне, вважаючи за свій громадянський обов’язок розповісти
людям доброї волі про побачене й почуте за час свого рейду до та-
бору смерти. Сьогодні, в день Благовіщення, охоче розповідаємо про
виконання рішення Міжнаціонального комітету захисту політв’яз
нів, яке зобов’язало членів Комітету відвідати 35-й політичний та-
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бір. Податись туди ми збирались разом з Паруйром Айрікяном і Ме-
рабом Коставою. Та першого, як відомо, непевна наша перебудо-
ва сховала за ґрати, звинувативши в «підбурюванні» цілого народу,
другого затримали в Тбілісі грузинські справи, а тому ми поїхали на
Урал удвох.
«Хто вас, Горинь, уповноважував на цю поїздку в парі з корес-
пондентом?» – розпікав свого колишнього підопічного, лише мину-
лого року звільненого з тутешніх країв, полковник Афанасов, ґебіст-
ський місцевий начальник, до якого ледь не в рукопашну пробились
ми в селищі Половинка після того, як адміністрація 35-го табору
виштовхала нас за межі своїх володінь, не дозволивши побачити-
ся зі в’язнями-українцями – Іваном Кандибою, Василем Овсієн-
ком, Петром Рубаном, Іваном Сокульським та Миколою Горбалем.
«Дзвонить мені, понімаєш, начальник табору Осін і запитує, що ро-
бити з візитерами... – Не пускать і гнать, – розпорядився я».
Перед поїздкою ми розуміли, що нас очікують складності, та ба-
жання пробитись до людей у таборі смерти і дізнатись бодай мізерію
про них перемогло. Навіть якщо не дадуть побачення, то за ставлен-
ням до нас ми зможемо судити бодай дотично про табірну атмосфе-
ру. Це не так і мало, адже ж у політичних таборах сконцентровано
найгостріші суперечності нашого суспільства. У нас табір завжди
був барометром політичного клімату в державі. Поїздка ще раз пере-
конала нас у цьому.
«Ні, ми не дамо вам побачення, бо не впевнені, що ви позитивно
вплинете на наших в’язнів», – жорстко відповідає на наше прохання
режимний заступник начальника табору майор Букін.
«А як же тоді з гласністю?» – «Ось буде закон відчинити табо-
ри для відвідувачів, тоді й приїздіть». – «Таж немає й закону, який
забороняв би такі відвідини!» – «Цікаве у вас розуміння законнос-
ти!» – «А де ви працюєте, Гориню?» – вступає до розмови підпол-
ковник Осін. – «Кочегаром». – «Ось бачите, – це знову Букін, – го-
ворите про перебудову в нас, а у вас самих її немає, раз трудитесь не
за фахом». – «Дійсно, Україна й політичні табори – це два конти-
ненти, куди перебудова ще не додибала».
Наш візит їх явно дратує, адже своїми вступними словами («Ми
приїхали сюди з візитом доброї волі, щоб допомогти суспільству і
вам особисто позбутися з перебудовою лихої слави перед світом»)
ми, напевне ж, розтривожили їхню приспану застоєм совість. Вони
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огризаються короткими фразами, нервують, гарячкують. Особливо
майор Букін, який говорить якнайбільше, явно виконуючи волю
майора-ґебіста Лукашова. Пробув ґебіст у табірного начальства не
більше п’яти хвилин і миттю побіг до незаглушеного «газика», на
ходу кинувши в приймальні до нас: «Що ви тут робите? Звільнення
ваших друзів? Так у мене вже язик розпух їх умовляти. Скоро почну
по-українському балакати, а вони ніяк не хочуть міняти смугастий
одяг на цивільний».
Знову ми зустрілись зі старим магічним штампом: усе залежить
від жертви. Падайте на коліна, просіть звільнення і – на волю. Та чо-
му ж на коліна? Це явна суперечність політичної ситуації в країні.
Піддаючи критиці політику попередників, певні кола з оточення
Горбачова продовжують репресувати тих, що боролись за перебудову
10-20 років тому. Чи не логічніше було б звільнити першопрохідців
демократизації, реабілітувати їх, оголосивши без крутійства борцями
за перебудову? Так ні, ініціатива наших друзів їм і досі не до душі,
адже ж вона попереду й збоку від ініціатив згори. Її тяжко контро-
лювати, спрямовувати, до неї не звикли правоохоронні органи.
«Хто вас уповноважував?» – такі й подібні запитання ми чуємо
й читаємо ось уже півроку. Нас запитують, хто нас уповноважував
захищати інтереси українського народу, української Церкви. Ініціа-
тива тут розуміється як повноваження начальства. І це не лише полі-
тичний, а й психологічний бар’єр, який має подолати перебудова.
Доки політичну ініціативу зараховуватимуть до злочинів – нашим
друзям відсиджуватись у концтаборах. Це протиріччя може ліквіду-
вати лише активна опозиція нашої громадськости, голос якої міцніє
з дня на день. Якраз до громадськости звертаємося із закликом висту
пити на захист політв’язнів, поставивши свої підписи під петиціями
за їхнє звільнення.
...Очікуючи автобуса, ходимо вулицями невлаштованого сели-
ща, від якого відгонить пусткою. Яскраве весняне сонце безжаль-
но висвітлює розтерзані тракторами вулиці, будівельну техніку, геть
погрузлу в багнюці на узбіччях ще з осені, вимочене дощами гас-
ло, що закликає тюремників віддати п’ятирічці «наш ударний труд,
инициативу и творчество». По багнюці без поспіху трюхикають на
заняття в протигазах прапорщики, які і вдень, і вночі створюють
каторжні умови нашим побратимам. Михайло пізнає прапорщика
Варова, який міг би чимало розповісти про останні хвилини жит-
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тя покійного Василя Стуса. Та час розслідувань ще не настав. На
наших очах сідають до бортової машини прапорщики Чертанов і
Навознов, аси 36-го табору смерти – живі учасники злочинів, без-
законня епохи застою. Від’їжджаючи, хтось із них загрозливо махає
нам кулаком: мовляв, ми вам ще покажемо...
В автобусі до нас підсідає стюардеса. У розмові вияснюємо, що
зовсім недавно при ній етапували до Прибалтики політв’язня. Він
вільно розмовляв з нею, на злість неотесаним конвоїрам, добір-
ною англійською мовою. (Це, напевне, був Март Ніклус). Навіщо
ув’язнювати таких людей? Навіщо і в літакові на висоті 10 тисяч мет
рів чотири години тримають в’язнів у наручниках? У цих запитан-
нях і жаль, і здивування, і співчуття...
Давнє й злочинне переплітається з новим, і в цьому перепле-
тенні не тяжко розпізнати ознаки перехідного періоду. В який бік
поверне перебудова, що нам несе майбуття – вгадати нелегко. Де-
кілька політичних таборів ліквідовано (сумнозвісний 36-й, напевне,
умовно, бо хоч у ньому й немає політв’язнів, але його начальник
Долматов і старші офіцери – там же на службі; очікують на нових
мучеників?), але старі табірні кадри не пішли на пенсію, не поміня-
ли професії, вони тут поруч, вичікують, коли настане їхній час. Та
всім нам треба зробити так, щоб він не настав ніколи.
...Прощальний погляд на юдоль розвинутого соціалізму ми пос-
лали з висоти майданчика біля їдальні, в якій підкріплялись на
дорогу пшоняною кашею. На тлі зашмарованого селища найперший
вождь на величезному транспаранті допитливо дивився вниз на ґа-
зетну шпальту «Правди», соромливо відвертаючись від правди реаль
ної. Розконвойовані зеки-електромонтери тягли з передзонника но-
ву електричну лінію в зону, де нидіють останні мученики епохи
застою. Яке ж світло принесуть нові дроти в сутінковий світ в’язнів
сумління?
Михайло горинь,
Павло скочок

6 – 7 квітня 1988 року
Перм – Москва
За виданням: Український вісник. Літературно-художній та сус-
пільно-політичний журнал. Орган Української Гельсінкської Спіл-
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ки. Випуск 13. – Київ – Львів. 1988. – Передрук Закордонного Пред-
ставництва Української Гельсінкської Спілки. Нью-Йорк, 1990. –
С. 113 – 116.

Зам. Председателя Верховного Суда СССР Тихомирову,
ст. помощнику Генерального Прокурора СССР В. Андрееву
от члена Исполнительного Комитета УХС
Горыня Михайла Николаевича,
г. Львов, ул. Кирова, 33 кв. 14

ЗАЯВЛЕНИЕ
Не прошло и 10 дней после Московской встречи представителей
национально-демократических движений народов СССР с делегаци-
ями Верховного Совета СССР и Конгресса США, где обсуждались
состояние и пути гуманизации советского общества, как местные
львовские власти поспешили внести существенные коррективы в де-
кларируемые Вами принципы превращения СССР в правовое де-
мократическое государство.
В присутствии американских конгрессменов Вы заверяли, что
сейчас плюрализм мнений вполне нормальное явление советского
общества, и поэтому одиозная статья 190-1 УК РСФСР очень скоро
будет аннулирована, а новая редакция статьи 70-й ограничится на-
казанием за призывы к вооруженному свершению конституционного
строя.
Казалось бы, накануне таких решений не стоит проявлять слиш-
ком большое рвение в использовании умирающих и дискредитировав-
ших себя статей УК РСФСР. Но у нас, во Львове, своеобразно пони-
мают тяжелый и сложный процесс превращения «телефонного права»
властьимущих в конституционное право для всех. Пример этому слу-
чай, произошедший со мной в 3 часа 50 мин. 26 ноября 1988 года во
Львовском аэропорту перед посадкой на рейс «Львов – Харьков».
Я отправлялся в Харьков на собрание областной организации Ук-
раинской Хельсинской Спилки и вез с собой издания нашей Спилки:
журналы «Український вісник», «Декларацию принципов УХС», спец-
випуски журнала и другие материалы – документы вполне легальные,
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обсуждаемые в официальной прессе, а некоторые из них даже апро-
бированные Львовской прокуратурой («Декларация принципов»).
Меня снял с рейса майор милиции Чебыкин В.Г. по телефонно-
му распоряжению транспортной прокуратуры (прокурор Вяловский
Василий Павлович), произвел обыск, изъял всю литературу и пере-
дал упомянутому прокурору и зам. нач. КГБ Львовской области пол-
ковнику Б.Н. Романову (кстати, в конце разговора каждый из них
хотел спихнуть арестованную литературу на другого).
Как я должен толковать сей инцидент? Как выпад противников
создания правового государства или же проявление давно утвердив-
шейся двойной морали? Какая судьба ожидала арестованную лите-
ратуру? До каких пор будут хватать и обыскивать людей, рассматри-
вать печатное слово как преступление?
Я был бы очень признателен Вам, если бы Вы объяснили ситуацию,
исходя из провозглашенных Вами принципов плюрализма мнений.
М. Горынь,
г. Львов, 27 ноября 1988 г.

Публікується з рукопису.

РОЗДІЛЯЙ І ВЛАДАРЮЙ
Останнім часом звинувачення неформальних організацій у роз-
палюванні міжнаціональної ворожнечі набрали загрозливих форм.
Львовом ширяться чутки про заклики до розправи з росіянами, єв-
реями і навіть поляками.
Кажуть, з’явилися листівки такого змісту. Проте досі ніхто
подібних листівок не бачив, і жоден їх розповсюджувач не попав
у руки всезнаючих охоронців закону. Не опинилися за ґратами й
«екстремісти» з синьо-жовтими прапорами, які «напали» на дитя-
чий садок чи табір у Яворові Львівської области.
А ось одного з послідовників полковника Шабаєва, який впер-
ше повідомив через пресу про злочинні задуми екстремістів, ми
встановили. Це майор Ковтун Віктор Степанович, начальник КДБ
Залізничного району Львівської области. Саме він 7 липня 1989
року на зустрічі з робітниками львівської меблевої фабрики «Кар-
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пати» заявив, що УГС озброює пластунів. Навіть бункер, повний
зброї, знайшли кадебісти (а ось вислідити банду злочинців, котрі
смертельно поранили художника Павловського, а інших художників
тяжко покалічили, досі знайти не можуть). Він же запевняв, що УГС
склала списки партактивістів для розправи над ними.
Обурений безсоромною брехнею, член УГС робітник Віктор
Фурманов вигукнув: «Так почєму же ви нас нє арєстуєтє, єслі ми
вооружаємся?» На цілком логічне запитання кадебіст не зміг від-
повісти. А справді: чому? Питання риторичне. Воно зрозуміле було
кожному робітникові «Карпат». І Ковтуну важко було відбитися від
настирних робітників. Усі розуміли, що майор прийшов, аби посіяти
в душах людей непевність, страх та представити УГС як терористич-
ну організацію. Недарма партійне керівництво заводу категорично
відмовилося від участи М. Гориня в дискусії.
У свій час полковник Шабаєв використав розповсюджені ним
плітки (У статті «За торжество закону» – «Вільна Україна», 5.5.1989 р.,
подавши макет провокаційної листівки: «Громадо, друзі, на збори
озброюйтесь арматурою, ланцюгами проти міліціянтів. Бийте мос-
калів!») для оправдання розправи над учасниками мітингу 12 березня
1989 року. Яку розправу хоче оправдати Ковтун вигадками про
озброєння УГС? Чи, може, це заклик? Озброюється УГС, озброюй-
тесь і ви, надумані можливі жертви угаесівської аґресії! Адже наш
народ вже пережив трагедію створення у кабінетах НКВД організа-
цій, внаслідок розгрому яких нашу землю рясно полито кров’ю тисяч
невинних жертв.
Що мої побоювання небезпідставні, нагадує нам трагічний до-
свід Узбекистану. Переді мною хроніка профспілки незалежних жур-
налістів від 12 червня 1989 року, в якій читаємо, що солдати, покли-
кані охороняти громадський порядок в Коканді, пропонували узбе-
кам автомати по 2000 крб. за штуку. Отже, озброюйтесь, узбеки, а ми
будемо вас заспокоювати і заодно поховаємо в могилу всі ваші надії.
У нас поки що тільки шукають зброю. До продажу її юнакам ще
не дійшло. Проте легковажити провокаційними кроками ковтунів
було б злочином. Ми повинні докласти всіх зусиль, аби паралізувати
згубний вплив цілеспрямованої провокації. Для цього досить пред-
ставити ковтунів у лахмітті їхніх злочинних вимислів. І принцип
«розділяй і владарюй» утратить свою логічну силу.
Листок прес-служби УГС від 10 липня 1989 року
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ПРАВА ЛЮДИНИ. ПРАВА НАРОДУ. ПРАВА НАЦІЇ
Виступ на Установчому з’їзді Народного Руху України
8 вересня 1989 року
Вельмишановні делегати і гості!
Ми сьогодні зібралися тут, щоб обміркувати наше становище та
шукати шляхи виходу з кризи, яка поставила нас на грань катастрофи.
Народам світу треба було пережити штучно викликаний на Ук-
раїні голод, найжорстокішу Другу світову війну, концтабори Біло-
морканалу, Воркути, Колими, Бухенвальда і Майданека, аби зро-
зуміти, що роками пропаґована тоталітарними режимами СРСР і
фашистської Німеччини філософія ненависти, знецінення особи,
народу, перетворення його у знаряддя для досягнення злочинних
цілей, може привести людство до катастрофи.
У пошуках виходу з моральної кризи післявоєнна демократич-
на думка звернулася до відродження гуманістичної теорії ціннос-
ти особи, як вінця творіння, як основної мети. Замість міжрасової
пропаганди, міжнаціональної і міжкласової ненависти чільне місце
зайняла ідея братерства між людьми і народами.
Саме ці принципи лягли в основу «Загальної декларації прав
людини ООН», Міжнародних пактів про економічні, культурні, гро-
мадянські та політичні права, «Конвенції про попередження зло-
чинів геноциду і покарання за нього», «Декларації про надання не-
залежності колоніальним країнам і народам», які в 70 – 80-і роки
були підтверджені учасниками Гельсінкської і Віденської нарад з
питань безпеки та співпраці у Європі, в тому числі представництвом
СРСР.
Вони проголошували найвищим досягненням людства створен-
ня такого світу, в якому люди будуть вільні від страху і злиднів, цих
найважливіших атрибутів рабства, матимуть свободу думки, пере-
конань, совісти, особисту недоторканність, таємницю листування,
право на отримання і поширення інформації незалежно від кор-
донів, право на утворення асоціацій, профспілок, приватних шкіл,
право на зібрання, демонстрації, мітинги, право вибору місця про-
живання, виїзду з країни і повернення до неї. З цього далеко не пов-
ного переліку прав вирисовується постать вільної людини, у розпо-
рядження якої надаються всі блага соціального поступу.
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Різким контрастом виступає образ людини, який склався на ос-
нові 70-річної практики соціалістичного будівництва, У нас люди-
на стала рабом. Від неї відібрали власність, право на вільний вибір
місця проживання, підпорядковували жорсткому контролю за допо-
могою пашпортної системи, по суті позбавили перерахованих вище
політичних прав. Масовий терор породив панічний страх, який став
головним мотивом поведінки морально скалічених громадян. Він
розтоптав особистість, навіть зруйнував інстинкт самозбереження,
замінивши його безоглядним рабським послухом. Як у тому анек-
доті: «Нас повісять? А мотузки брати свої, чи виділить профком?» –
у цьому весь сенс виховання терором: послух і страх. Саме це – один
з найбільших злочинів тоталітаризму. Жертви терору в могилі, але
тінь убієнних переслідує нащадків на кожному кроці. Цей страх по-
вис важкими кайданами на ногах і в душах, не даючи змоги йти в
ногу з часом, піднятися вгору над сьогоденням, аби визначити по-
дальші віхи нашого поступу.
Вороги демократизації та національного відродження вміло ви-
користовують інерцію страху як інструмент владарювання. Вони
підживляють його мікрорепресіями. Але коли народна воля вима-
гає радикальних змін, тоді маємо Тбілісі. Не робімо собі ілюзій
щодо всесилля перебудовних процесів згори. Репресивна машина
не демонтована. Сьогодні вона працює у чвертьсили, але, збагачена
досвідом боротьби з народом, завтра може бути пущена на повний
хід. Вовки ніколи не стануть ягнятами. Та оптимізм вселяє думка,
що згуртованій громаді вони не страшні. Саме в громаді, в Русі,
ми повинні вийти на нову, вищу орбіту громадянської поведінки,
де мотивами наших вчинків будуть імперативи сумління й переко-
нання. Рухові потрібні одержимі, а не фарисеї, що ставлять свічку
і Богові, і дияволу. Наша активність розрубає тугий вузол стосун-
ків, зав’язаний терором, і забезпечить нам особисту й національну
свободу.
Чотири роки перебудови не перетворили Радянський Союз у
правову державу, Україну – в суверенну республіку, а її населен-
ня – у вільних громадян, захищених законом і рівних перед ним.
Половинчатість і суперечливість політики демократизації, постійне
загравання зі злочинним минулим, хитання верхів між законом та
беззаконням, повернення до права сили, прийняття нових антиде-
мократичних законів завдали відчутного удару народній ініціативі.
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Активних учасників руху переслідують за громадську діяльність,
ув’язнюють на 15 діб, влаштовують напади і нещадно б’ють. Тіль-
ки за останні місяці тяжко побитий юрист Роман Гладиш з ІваноФранківська, письменник Микола Кагарлицький з Києва, філософ
Володимир Мулява з Вінниці, робітник Володимир Урущак із Сам-
бора на Львівщині. При загадкових обставинах вбиті Роман Леви-
цький з Івано-Франківська та художник Мечислав Павловський зі
Львова. Це вже не окремі випадки, а система!
Погром мітингів у Львові, в Криму, напади загонів міліції і
партпрацівників на греко-католицькі храми в Галичині, їх погра-
бування, розгром дитячо-юнацького спортивного табору «Пласт» у
Городоцькому районі на Львівщині, насильне з допомогою міліції
і радпартактивістів відкриття в селах Західної України російських
православних церков всупереч волі греко-католицьких громад – за-
вершує картину організованого владою масового порушення закон-
них прав громадян.
Стаття 7 «Пакту про політичні і громадянські права» передбачає
захист особи від приниження її гідности. У нас же людину можуть
зняти з літака чи поїзда, звинуватити у перевезенні наркотиків, схо-
пити на вулиці, кинути в машину і відвезти за 100-150 км, висадити
в степу чи лісі, навіть втиснути в чавунну урну для сміття під за-
гальний регіт знахабнілих міліціонерів, як це сталося з татарином
Сервером Завтуллаєвим у Криму. Такий собі пароконівський жарт
(Парокінь – герой роману Ю. Мушкетика «Рубіж») сучасних мож-
новладців і їхніх слуг, прояв необмеженої сваволі одних і незахище-
ности перед нею інших. Деколи подібні «жарти» переростають у тяж-
кий злочин. Отримавши зі Львова вістку про затримання міліцією і
звинувачення вірменського громадського діяча Паруйра Айрікяна в
перевезенні наркотиків, його батько помер від інсульту.
Навіть на цьому невтішному тлі беззаконня неймовірним ви-
далося запроторення цього року до психіатричної лікарні правоза-
хисників педагога Анатолія Ільченка з Миколаєва та поета Степа-
на Гури з Цюрупинська на Херсонщині. Виявляється, діють, діють
«психушки» як інструмент репресій, всупереч запевненням міністрів
охорони здоров’я і внутрішніх справ. І не так уже й рідко вдаються
каральні органи до послуг психіатрів. У листі на моє ім’я російсь-
кий поет і депутат Євген Євтушенко повідомив, що по Союзу таких
випадків нараховується 50. У числі їх я міг би назвати колгоспника
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Івана Сороку з Турківського району на Львівщині, батька 11-ти ді-
тей, якого таємно від сім’ї схопили міліціонери й відвезли в психлі-
карню, через тиждень випустивши, а районна та обласна Феміда
оправдала це насильство і навіть не вибачилася перед жертвою.
Всесвітньо відомими стали факти боротьби українських грекокатоликів за леґалізацію своєї Церкви. Зібрано біля 50.000 підписів,
проведено кілька багатотисячних мітингів і демонстрацій, три мі-
сяці у Москві віруючі тримають ланцюгову голодівку, домагаючись
легалізації УГКЦ, але досі не реалізували своє право на свободу
совісти і віросповідання.
І весь цей каламутний потік офіційного беззаконня освячу-
ють засоби масової інформації, які знаходяться в руках партії і під
її контролем. Замість того, аби забезпечити рівний доступ до них
усім громадянам, партократія відводить їм роль «дубинки», якою
глушить окремих активістів і цілі організації. Через ряди газетних
шпіцрутенів пройшли Товариство української мови ім. Т. Шевченка,
Український Культурологічний клуб, зараз під обстрілом Народний
Рух України, не кажучи вже про Українську Гельсінкську Спілку,
яку цькують газетники всіх рівнів – від районки до «Правди».
Стара практика ігнорування можновладцями закону, яка має
сиву бороду і сягає своїм корінням царських часів, опирається на
їхнє ставлення до епохи сталінізму-брежнєвізму. Вони не розірвали
зі злочинним минулим, не відмежувалися від нього і навіть доб-
ровільно записали на своє ім’я частину їхніх злочинів. Це стосується
концтаборів і в’язнів у них. Перебудова не ліквідувала політичних
концтаборів, не звільнила повністю й не реабілітувала політв’язнів
як борців проти тоталітаризму. Радянський Уряд не визнав своєї
вини у фабрикації політичних процесів, не вибачився перед своїми
жертвами, а тих, кого випустив на волю, пропустив через приниз-
ливу форму помилування і звільнив з тавром злочинця чи піддав
остракізму з боку владоможців.
Всупереч запевненням Уряду, в таборах досі знаходяться Віктор
Баранов, важко хворі Павло Кампов та Богдан Климчак. Кампов ос-
ліп, прикутий до ліжка тяжкою хворобою серця, але досі трактуєть-
ся як небезпечний злочинець. Яке жорстоке безглуздя і політична
сліпота!
Здається, Україна випила повну чашу концтабірного соціалізму.
За 70 років існування УРСР через табори, в’язниці і психлікарні та
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заслання пройшло кілька мільйонів українських громадян. Сумно-
звісний ГУЛАГ очолив справжню індустрію смерті, яку обслугову-
вали сотні тисяч вишколених злочинців. Це Управління постачало
найдешевшу рабську силу, яка була важливим фактором виконання
сталінських п’ятирічок, дешевого і дострокового завершення будов
комунізму. Та знайшлися адвокати і цієї практики. Максим Горький
прославив Біломорканал, Михайло Шолохов проспівав гімн колек-
тивізації Дону. Але той, хто переконаний у силі морального закону,
мабуть, не сумнівається, що суспільство, побудоване на кістках ра-
бів, замішане їхньою кров’ю, має невтішну перспективу.
Тому потрібний перелом існуючих структур і створення нових,
у яких ґарантією прав людини була б свобода народу.
Міжнародні документи чітко окреслююсь права народів. Згідно
з вищенаведеними пактами і конвенціями, всі народи мають право
на самовизначення, можуть вільно визначати свій політичний ста-
тус, а також вільно забезпечувати економічний, соціальний і куль-
турний розвиток. Народ – єдиний господар своєї землі, природних
багатств, ресурсів, він вільно розпоряджається ними для досягнення
своїх цілей. Ніхто не має права позбавити його засобів існування,
які йому належать. Але це стосується вільного народу. Український
народ позбавлений права на землю, ресурси, які знаходяться у ві-
данні Союзного Уряду. 95 % промислових підприємств належать
всесоюзним міністерствам. А наш народ через своїх кур’єрів 70 років
стоїть з простягнутою рукою, як прошак, вимолюючи в центру час-
тку того, що в нього забрано.
Трагедія, що розігралася на Україні за останні 60 років, була пог-
либлена тим, що Уряд УРСР проводив щодо нашого народу ворожу
політику. Тільки ворог міг віддати цвіт української інтеліґенції на роз-
праву катам у 1929-30 рр. Тільки ворог в особі Постишева міг цинічно
відмовитись від допомоги голодуючим, яку запропонували західноук-
раїнські селяни і віденський комітет на чолі з Кардиналом Інніцером.
Кілька десятиріч Уряд УРСР вів справжню війну проти нашого
народу. Депортація західноукраїнського населення в Сибір – це вій-
на проти нашого народу. Масові розстріли українських політв’язнів
у Львові, Тернополі, Вінниці, сливе чи не в усіх містах і містечках
Галичини й Поділля, які здійснювала стрімголов утікаюча радянсь-
ка адміністрація – це війна проти нашого народу. Реакційний за-
кон про мову навчання дітей у школі – це теж війна проти нашого
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народу. А післявоєнний задум Сталіна виселити весь український
народ у Сибір, як він учинив з кримськими татарами, поволзькими
німцями, чехами – це посягання на саме їх існування.
Ми всі були свідками і жертвами паралізованої волі нашого на-
роду. Партійна бюрократія тонко підмітила і зафіксувала той ле-
таргічний стан. Хіба не промовистіші за факти такі пари: «піднести
народ», «мобілізувати народ», «спрямувати народ» – і народ «підні-
мався», «виконував», «звітував».
Знекровлений і здесяткований, чи міг він бути суб’єктом історії?
Питання риторичне. Протягом десятиріч він перетворився на екс-
перимент можновладців. І коли нам кажуть, що в 1939 році східна
і західна гілки нашого народу возз’єдналися в УРСР під спікетром
вождя всіх народів, то це хіба насмішка над тими сотнями тисяч,
що загинули в 1939 році, і мільйонами, що лягли в сиру землю після
вересневих подій.
Доля нашої державности в межах СРСР, гарантоване Консти-
туцією право на самовизначення були зведені нанівець. Думається,
однією з причин трагізму нашого становища після 1917 року було
те, що практичне втілення ідеї самовизначення народів мало від-
бутися в межах колишньої російської імперії, з давніми імперськи-
ми традиціями, імперською свідомістю значної частини російського
суспільства, інтеліґенції зокрема. Тому право народів на самовиз-
начення офіційна пропаганда доповнила ідеєю доцільности такого
відокремлення. І все стало на свої місця. Право перекреслив історич-
ний постулат і звів його нанівець. А той, хто пробував скористатися
таким правом, опинявся за тюремними ґратами чи ставав під дула
рушниць.
Щодо нашого народу був застосований справжній ідеологічний
терор. Всі засоби масової інформації кинулися нав’язувати нам ідею
зближення і відмирання націй та створення майбутнього безнаціо-
нального суспільства з єдиною мовою, звичайно, російською. За фаса-
дом цієї концепції неважко було розгледіти російський великодержав-
ний шовінізм, перенесення на новий політичний ґрунт старої формули
«єдіной нєдєлімой Росії» з усіма наслідками: фальсифікацією історії,
нищенням духовного коріння нашого народу і масовим терором.
Перебудова сколихнула народну свідомість. Ми – свідки про-
будження особистої і національної гідности. Зріс інтерес до мину-
лого. Об’єктом роздумів стала доля націй і національної держави.
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У дискусіях обговорюються різні варіанти державності. Для біль-
шості незаперечним є факт: тільки суверенна демократична Ук-
раїнська Держава прискорить і забезпечить особі і народові права,
про які тут ішлося. Та Олімп сердиться і кидає фразу: «Хто думає
про відокремлення, той грається з вогнем». Хто грається з вогнем –
питання риторичне.
Платформа КПРС з національного питання наводить на думку,
що йдеться не про демонтаж збанкрутілої всесоюзної структури, а
про косметику існуючої. Та народ вже не хоче жити по-старому, і
наше завдання домогтися достойного життя нашого народу у вільній
Українській державі.
Публікуємо з рукопису

НЕПОДІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Розмова з кандидатом у депутати Верховної Ради України
– Як і більшість кандидатів, – розпочав розмову Михайло Ми-
колайович, – я у своїй програмі відстоюю суверенність України.
Радію, що цей принцип став сьогодні панівним. Навіть представ-
ники держапарату включають його у свої програми. Проте аналіз
офіційних документів, розмов з багатьма кандидатами показує, що
існує доволі широкий спектр тлумачень суверенності. Коли в од
ному з виступів я сказав, що відстоюватиму принцип незалежності
України, то наступний промовець переконував слухачів, що вимога
незалежності позбавлена реального ґрунту, а ось суверенітет – це
якраз оптимальний варіянт. Про те, що суверенітет це і є незалеж-
ність, що він передбачає право республіки вирішувати як внутрішні,
так і зовнішні проблеми без втручання інших держав, що він є полі-
тичною та юридичною ознакою держави, якось не доводилося чути.
Зате безперервно натикалися на такі пари: політичний суверенітет,
економічний суверенітет і т.п., ніби їх може бути кілька, а не один,
що охоплює всі сфери життя держави.
Платформа КПРС теж проголошує суверенітет, але поруч із цим
допускає існування Конституції СРСР, обов’язкової для суверенних
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республік, єдиної партії, керівництво якої перебуватиме поза межа-
ми суверенної держави, єдиної армії, відірваної від традицій народу,
право втручання в політичне життя республік під виглядом бороть-
би з сепаратизмом і т. п. Я особисто проти такого суверенітету, ос-
кільки цим поняттям автори платформи прикривають своє прагнен-
ня нічого по суті не міняти і залишити недоторканим колоніальний
стан України.
Я вважаю, що сьогодні вимога суверенітету не примха поо
диноких людей, а умова виходу України з кризи, яка охопила всі
сфери життя і поставила наш народ на ґрань катастрофи. Проте
адвокати існуючих міжнаціональних відносин в СРСР забувають,
що будь-який принцип дає ефект лише тоді, коли його реалізують
повністю. Наполовину запроваджений у життя, він перетворюється
в антипринцип і починає діяти у зворотному напрямі. Я вважаю,
що причина невдачі всіх економічних реформ, починаючи з 60-х
років, якраз у половинчастому впровадженні їх у життя. Отже, суве
ренність України є з усіма атрибутами суверенності або її нема – з
усіма наслідками.
Ґарантом суверенності України має бути прийняття нової Кон-
ституцїї – єдиного основного закону республіки. Вона має закрі-
пити неподільне право України на вирішення питання подальшої
долі українського народу. Вхід до СРСР чи вихід з нього – це ком-
петенція виключно українського народу і його уряду, а не наслідок
голосування інших республік. Без сумніву, таким ґарантом повин
но бути створення власної армії, державного банку, валюти, запро-
вадження громадянства республіки, передача всіх багатств Украї-
ни, левова частка яких перебуває у руках всесоюзних міністерств,
нашому народові і т. п. Підкреслюю, що за нинішньої структури
центральної влади суверенність України неможлива. Гасло «сильний
Союз – сильні республіки» сьогодні однозначно трактується парта-
паратом як сильна центральна влада і така ж влада в республіках. Це
бажання печеного льоду. На мою думку, весь громіздкий апарат цен-
тральної влади слід замінити координаційною радою з обмеженим
колом повноважень, передавши всю повноту влади республікам. За
таких умов можна забезпечити суверенність України і зберегти існу-
ючі контакти. Але виступи керівників СРСР відзначаються сильни-
ми імперськими централістськими акцентами, намаганням зберегти
status quo. В такому випадку прагнення до створення української
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незалежної держави, в якій народ дихав би на повні груди, я підтри-
мую і відстоюватиму. Національні меншини в Україні теж повинні
зрозуміти, що без суверенної Української держави, побудованої на
засадах демократії, без міжнародних документів з прав людини і на-
родів вони не зможуть домогтися гідного життя. Радянський Союз
не дав їм цього. У нас не було національних громад зі своїми школа-
ми, культурними установами, духовним життям. Я мрію про Україну
як гармонійну Українську державу, в якій національні громади були
б забезпечені рівними правами перед законом, бо я переконаний:
будь-які репресії ще ніколи не мали тільки цілеспрямованого харак-
теру. Вони завжди радіальні. Починаються з однієї групи, а охоплю-
ють весь народ. Так було в Німеччині, так сталося в СРСР.
Напевно, ви звернули увагу на те, що в пресі досить часто зга
дується поняття «мирна революція». Я не вважаю його вживання до-
цільним чи виправданим. Що ж стосується революції, то я схильний
надати перевагу еволюційному процесові. На мою думку, стрибок,
який здійснюється під час революції, тільки ілюзорно штовхав краї-
ну вперед. Насправді суспільство після таких стрибків довго хворіє, і
прояви цієї хвороби, як правило, небезпечні: це – рецидиви тоталі-
тарності, моральна криза, економічні труднощі і т. п.
– Як довго триватиме цей процес, з Вашої точки зору?
– Сьогодні темпи еволюційних процесів дуже високі. Якщо
порівняти політичний клімат України початку 1988 і 1990 років, то
між ними відстань, що дорівнює цілій епосі. Ще півроку тому де-
які культурні діячі переконували нашу діаспору, що ідея суверенної
України характерна для Західної України, а для Наддніпрянщини
вона не стоїть на одному з перших місць у системі цінностей. Прак-
тика спростувала цю думку як оцінку політичної активності нашого
народу, відродження почуття громадянина. Виявляється, що 70-річ-
ний терор і страх тільки загнали вглиб ці властивості душі нашого
народу, але не зуміли їх убити.
– Однак, можливо, це той рівень, після якого настає період руху
по горизонталі, коли еволюційна експонента перестає здійматися вгору, а починає натомість зачіпати якісь глибинні пласти громадськополітичного життя...
– Думаю, ми є свідками досить швидкого руху як по горизонталі
(охоплення процесом оновлення всіх широких мас народу і реґіонів,
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проблематики, яка стає об’єктом зацікавлень і переоцінок народ-
ними масами), так і по вертикалі (усвідомлення, що вимога полі-
тичних і економічних змін немислима без зміни духовного обличчя
народу, спотвореного деспотичним режимом, що підфарбовування
теперішнього статусу України не вирішить проблем, потрібен су
веренітет. Останні події показують двосторонній рух по вертикалі).
– Гаразд. Уявімо собі, що новий демократичний парламент сформовано, але ж ми маємо такий орган, як ЦК Компартії України. Як, на
Вашу думку, складатимуться відносини між Верховною Радою і вищою
партійною ланкою?
– Питання цікаве. Якщо вдалося б сформувати демократичний
парламент, то привілейоване політичне становище КПУ було б ану-
льоване законом про партії й організації, серед яких КПУ мала б
стільки впливу на політичний клімат, скільки дозволяв би на це
її авторитет. Притому закон забороняв би їй бути загоном КПРС
на рівні обласної організації. Вона змушена була б відокремитися
від КПРС. Таким чином, директивний характер її рішень відпав
би. Впливати на рішення парламенту вона могла б лише через своїх
депутатів. За цих умов левова частка влади КПУ перекочувала б до
радянських інститутів. Ідейна боротьба з іншими партіями, сумне
її минуле дуже швидко звели б її до рівня посередніх партій. Але в
голові рояться думки, які будять поважні сумніви: чи вдасться нам
сформувати такий парламент?
– Де ґарантії того, що в парламент пройдуть люди компетентні
й рішучі? При 331 претендентові на 24 мандати по Львівській області,
ймовірних повторних виборах може спрацювати елемент випадковості.
Виборці часто просто губляться в морі радикальних закликів, у програмах, схожих як дві краплини, стриманих, але обнадійливих обіцянках...
– І до цього я б ще додав дефіцит інформації про кандидатів.
Адже в нас не було політичного життя. Люди просто служили де-
ржаві, партії, більш чи менш сумлінно виконували свої обов’язки,
але рідко були громадянами, ще рідше прилюдно відстоювали свої
погляди. Але коли й зустрічалися такі випадки, то преса, телеба-
чення і радіо про це мовчали. І ось раптом за рік виплив на повер-
хню нашого політичного життя леґіон кандидатів. Кого вибрати?
Думаю, що саме перед виборцем стоїть найскладніше завдання, на
його плечі історія наклала найбільший тягар. Від того, як він зорі
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єнтується в людських, ділових, характерологічних рисах кандидатів,
залежить найближча наша доля. Безумовно, певне коло людей, які
знають кандидата протягом кількох років, могли б створити його
соціально-психологічний портрет. Але це вже залежить від їхньої
громадської активності і почуття відповідальності за долю народу.
Проте вже сьогодні можна сказати, що авторитет представників пар-
тапарату різко впав. У Києві на мітингу 22 жовтня 1989 р. донецький
шахтар Свєнцицький запевнив: «Будьте уверены. Они у нас не прой-
дут». Маючи на увазі представників апарату.
– Михайле Миколайовичу! Ви сьогодні очолюєте секретаріат НРУ.
В народі зростає авторитет Руху, зацікавленість його діяльністю. Однак поки не існує рухівської ґазети – інформація про нього є надзвичайно мізерною. Як, зокрема, будуються стосунки секретаріату Руху з
республіканськими органами влади?
– Від Установчого з’їзду Руху минуло півроку – зовсім неве-
ликий відтинок часу. Але Рух на місці не стоїть. Ейфорію з’їзду за-
мінила конкретна праця. Розгортаємо структури секретаріату. Пра-
цюють відділи інформації, пропаганди, організаційний, зовнішніх
контактів, налагоджується співпраця секретаріату з колеґіями Ве-
ликої Ради Руху.
Так, екологічна колеґія провела дослідження околиць Чор
нобиля. Встановлено тісні контакти Руху з українською діаспорою: в
Канаді, США створено комітети сприяння Руху, які збирають кош-
ти для допомоги жертвам Чорнобиля, рухівським осередкам. Тіль-
ки за три останні місяці цими комітетами передано великі вантажі
ліків, шприців одноразового користування, вітамінів, харчування
для дітей Чорнобиля. Особливо великий був вантаж 9 лютого.
Рух організовує лікування хворих чорнобильських дітей у кра
щих клініках Заходу, 14 січня 1990 року відправлено 60 дітей на
лікування до Ізраїлю, підготовлено другу групу дітей до Франції і
Канади.
Певну участь бере секретаріат Руху в поліпшенні політичного
клімату на Україні. Початок лютого позначився новою хвилею роз-
палювання міжнаціональної ворожнечі: з’явилися листівки з за-
кликами до розправи над азербайджанцями, євреями. Рух тут же
прийняв звернення з приводу азербайджанських подій, проти ан-
тисемітизму. 10 лютого була скликана нарада Ради національностей
Великої Ради Руху.
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Сьогодні, коли пишуться ці рядки, я дізнався, що секретаріат
Руху провів засідання з участю представників КДБ з приводу чуток
про майбутні погроми військових поселень. Вимога секретаріату –
негайно провести зустріч за «круглим столом» по телебаченню з пред-
ставниками зацікавлених сторін. Гасити вогнища міжнаціональних
конфліктів, бути організацією, яка стимулює національне відрод-
ження України, бореться за суверенну Українську державу мирними
способами – це Рух вважає своїм першочерговим завданням.
Уже сьогодні рухівські структури беруть участь у розв’язанні
міжнародних контактів. Рух приймав міністра закордонних справ
Великобританії, посла Голландії, секретерів посольств США, Фран-
ції, делеґації юристів Бельґії, США, журналістів Ізраїлю, США,
Японії та інших країн.
Рух виступає за консолідацію українського народу, рішуче за
суджує ідею відокремлення Західної України як антинаціональну
ідею. Ми прагнемо загальноукраїнськими акціями стерти Збруч у
душі нашого народу. В ситуації, коли нація опинилася перед ка-
тастрофою, такі заходи, як «Українська хвиля», сприяють духові
національної єдності. В скорому часі ми знову вдамося саме до
загальноукраїнських здвигів.
Ну, а що торкається наших контактів з республіканськими ор-
ганами влади, то вони мають еволюційний характер – від повного
заперечення напередодні З’їзду, спроби розколоти його на тих, з ким
можна співпрацювати, і тих, з ким треба боротися, – до його виз-
нання 9 лютого. Думаю, складність стосунків цим не вичерпується.
Плітки про те, що Рух збирається громити військові поселення, го-
ворять самі за себе. Дуже часто наші відносини, образно кажучи,
виглядають так: ведемо за спільним столом діалог, а під столом копаємо один одного ногами. Наші стосунки можуть змінитися лише
після прийняття Закону про партії, згідно з яким КПУ втратить
своє привілейоване становище.
– Михайле Миколайовичу, Ви у секретаріаті напевно добре поінформовані про ситуацію в республіці в цілому. Як справи на Східній
Україні?
– У першу чергу, хотів би звернути увагу на швидке зростання
національної свідомості наддніпрянців. Ще не так давно дехто з на-
ших діячів, виступаючи перед українською діаспорою, запевняв, що
національні проблеми, зокрема, українська символіка, сприймають-
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ся наддніпрянцям стримано. Стотисячний мітинг соборності 21 січ-
ня 1990 року на Софійській площі в Києві спростував цей діагноз, а
такі ж мітинги в Харкові, Дніпропетровську, Полтаві, Сумах, ба на-
віть на кордоні з Росією – у районному містечку Вовчанську Харків
ської області, уквітчані синьо-жовтими прапорами, засвідчують:
ідея української державності живе в народі, національний прапор
дорогий і наддніпрянцеві. І є він проявом глибинних зрушень націо-
нальної свідомості наддніпрянців, а не чимось зовнішнім, екзотич-
ним. Недооцінка національних почуттів нашого народу проявилася
і під час підготовки до свята 22 січня. Серед інтеліґенції звучали го-
лоси: не відгукнуться люди. Виявилося, що суто раціональний під-
хід тут недостатній: національна свідомість – це складне мереживо
раціонального і ірраціонального, і тут потрібен не тільки логічний
підхід, але й інтуїтивне чуття. Адже досить кинути оком на кольори
будинків Києва, аби збагнути, що рукою архітектора водить тисячо
літній досвід нашого народу.
Такими ж темпами зростає громадська активність наддніпрян-
ців. Мітинґи протестів у Харкові, Донецьку, Полтаві, спрямовані
проти скорумпованого партапарату, виявляють готовність народу до
участі в політичному житті України та у вирішенні гострих проблем
сучасності. Із об’єкта соціальних експериментів злочинних владо-
можців наддніпрянець стає суб’єктом історії і починає формувати
своє майбутнє власними руками.
Думаю, громадські організації, які з’явилися на Україні в останні
роки, не встигають за подіями і часто опиняються в їх хвості. Проте
структуризація політичних сил триває. Не так давно, 11 лютого, у
Харкові відбулася установча конференція всеукраїнської організації
праці «Єдність», яка згуртувала в єдину спілку вільні профспілки,
страйккоми, робітничі комітети. Це знаменна подія.
– Читачам, безумовно, буде цікаво довідатися про Ваш життєвий
шлях. Багатьом він знаний, і все ж...
– Моє рідне село – Кнісело на Львівщині. Ще малим хлоп-
чиком я прочитав на великому млиновому камені древній напис:
«Княже село». І цим гордився. Мій батько був активним громад
ським діячем, тривалий час очолював сільську «Просвіту». У хаті
щовечора збиралися люди, читали ґазети, дискутували, особливо
часто про події за Збручем. Вкарбовувалися в пам’ять довгі нічні
розмови акторів мандрівних наддніпрянських театрів, яким вда-
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лося втекти від розправи, про жахіття, які вони бачили. І все це
вбиралося семирічним хлопчиком та суцільним пластом лягало та
дно душі. Грянув 1939 рік, радянська школа з її системою тотальної
брехні, терор 1941 року... Середню школу закінчив 1949 року у Но-
вих Стрілищах, Львівський університет, відділ логіки і психології,
1954 року. Працював у школі вчителем (Стрілківська середня шко-
ла), інспектором райвно, а з 1957 по 1961 рік – директором серед-
ніх шкіл у селах Брониця та Івана Франка на Дрогобиччині. Не
мав ілюзій щодо природи так званої радянської влади. Перед очима
часто зринали обличчя акторів мандрівного театру Карабіневича з
їхніми моторошними розповідями. Сталіна ще в юнацькі роки вва-
жав найбільшим злочинцем XX століття, а тому хрущовська відлига
тільки підтвердила цю думку. У 1961 році на пропозицію Інституту
психології УРСР, з яким підтримував постійний контакт, я переїхав
на наукову роботу до Львова, де виникла перша в СРСР лабора-
торія психології та фізіології праці. Мій переїзд співпав із хвилею
національного відродження хрущовського періоду. До Львова приї-
хали молоді поети Іван Драч, Микола Вінграновський, критики Іван
Світличний, Іван Дзюба. Перші зустрічі у Спілці письменників, в
університеті, небачена в дні чорного терору довіра і плани націо-
нального відродження України – все це полонило готову до такої
діяльності душу. І я включився у громадсько-політичну діяльність,
в підсумку – перший арешт 1965 року, шість років неволі. Після
повернення з тюрми шість років мене не прописували. Я жив у Со-
кільниках Пустомитівського району, а працював у Львові кочегаром.
Спокою не було. Постійні виклики, залякування, попередження і,
як наслідок, – другий арешт 1981 року (тоді я працював психологом
на заводі «Кінескоп» і займався психологією управління: ті ж самі
проблеми перебудови, що й тепер, ті ж самі напівзаходи – і ніякого
ефекту). На цей раз КДБ і суд розщедрилися: 10 років концтаборів
особливого режиму і п’ять років заслання. Я одягнув смугастий одяг
арештанта-рецидивіста і опинився в Кучинському концтаборі, який
згодом назвали табором смерті. Був в одній камері з покійними Ва-
лерієм Марченком, Олексою Тихим, Юрком Литвином, поруч з Ва-
силем Стусом. Коли розвінчав Хрущов Й. Сталіна, я думав, що но-
вий терор неможливий, адже треба виховати покоління злочинців.
У Кучино я переконався: у певної категорії людей злочинець у душі
готовий – варто його тільки покликати.
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У 1987 році мене звільнено. Без перепочинку включився у гро-
мадську роботу. Брав участь у виданні часопису «Український віс-
ник», очолив Комітет захисту політв’язнів, став секретарем Українсь-
кої Гельсінкської Спілки, а у вересні 1989 року був обраний головою
секретаріату Руху.
– Чи Ви шкодуєте за чимось у житті?
– Думаю, мало знайдеться людей, які не хотіли б переписати
окремі сторінки своєї біоґрафії. Але що торкається основного вибо-
ру: спокійне життя науковця чи громадсько-політична діяльність з
усіма її наслідками, то мій вибір зроблений давно. І не хочу іншої
долі. Окрім того, за останніх 29 років конфронтації зі владою я зуст-
рів чудових людей, придбав прекрасних друзів і всюди (в тюрмі теж)
відчував биття їхніх сердець, вболівання за мою долю. Образно ка-
жучи, я купався в людській доброті. І завжди почувався і почуваюся
щасливим.
Розмову вів Сергій герман
Газета «Ленінська молодь» (Львів), 1990, № 25 (6288). – 27 лютого

ВИСТУП кандидата на посаду Голови Верховної
Ради Української РСР Михайла ГОРИНЯ на сесії
Верховної Ради УРСР 30 травня 1990 року
Шановні депутати, шановна президіє, шановний Голово! Ос-
кільки прийнятий такий порядок починати з автобіоґрафії, то я
почну так, як робили це попередники. Я народився 17 червня 1930
року у селі Кніселі Жидачівського району Львівської області. Бать-
ки – селяни. У 1936 році я поступив у Кнісельську початкову школу,
яка тоді називалась «утраквістична школа». Це школа з українською
і польською мовами викладання. Вже тоді, будучи дитиною, я мав
можливість спілкуватися з представниками Наддніпрянщини. По
наших селах мандрували театри, які організовували інтеліґенти, що
втекли від сталінського терору. Дуже добре пам’ятаю театр відомого
в Галичині режисера Карабіневича, який у нашій хаті досить довго
жив. Життя тих людей було тяжке, їздили вони на возах, все їхнє
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майно знаходилося в одній валізці, але разом з заробітком на шма-
ток хліба вони несли театральну культуру в село.
Тоді я дізнався про масові репресії на Україні, тоді я дізнався
про голод, тоді я дізнався про людоїдство. І тому не можу віднести
себе до неофітів, які в 20 – 30-х роках пізнали цю владу, яка поста-
вила в 30-х роках наш народ на коліна.
У 1939 році я зустрівся особисто з представниками Радянської
влади. У перші дні до нашої хати зайшов районний суддя і, вказу-
ючи пальцем на стіну, де між двома образами висів тризуб, сказав:
«Забери це». Батько сказав: «Не зроблю цього». Він знову наполягав.
І тоді батько, піднявши руку, сказав: «Геть мені з хати!». Наші се-
ляни не розуміли, що вигнати з хати районного суддю – це підпи-
сати собі вирок. Я на це звертаю увагу не випадково, оскільки хочу
сказати, що було два рівні свідомості наших селян. Усі ті репресії,
які були в 30-х роках у Галичині з боку польського уряду, не зуміли
розтоптати почуття власної гідності, розтоптати почуття «моя ха-
та – моя твердиня». І селянин міг поліцейського вигнати з хати. Але
цього вже не можна було зробити на Наддніпрянщині.
Це були перші сутички зі владою, які пізніше переросли в до-
сить складні стосунки, коли я став юнаком. У 1941 році я вдруге по-
бачив те, чого не міг прочитати ні в яких книжках. У сусідньому селі
Нових Стрілищах напередодні відходу Радянської Армії зібралася
група селян. Жартуючи, говорили, що більшовики відступають. Тут
же до клубу вскочило декілька працівників правопорядку і розстрі-
ляли їх. Загинуло шестеро людей.
У 1944 році наша сім’я була виселена на Сибір. По дорозі всі ми
повтікали. Переховувалися, де як могли. А в 1949 році, закінчивши
середню школу, я поступив у Львівський університет. Після закін-
чення університету працював учителем у різних районах Дрогобиць-
кої області, а також директором школи та інспектором райвно.
У 1961 році я приїхав до Львова на наукову роботу. На пропози-
цію Інституту психології Міністерства освіти УРСР став працюва-
ти психологом, пізніше старшим психологом у науково-практичній
лабораторії психології і фізіології праці.
У той же час зійшовся з людьми, яких ми тепер називаємо шіст-
десятниками, і включився в громадсько-політичну діяльність. Влас-
не, це була культурницька діяльність, але через 4 роки вона приз-
вела до того, що в 1965 році я був заарештований і засуджений до 6
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років ув’язнення. Після звільнення з ув’язнення 6 років працював
кочегаром.
У 1977 році мені запропонували працю на заводі кінескопів у
лабораторії економіки психологом з проблем управління. У той час
я цікавився настроями робітників. Я належав до числа тих людей,
котрі самі пропонували свої послуги – для того, щоб читати лекції
в цехах. Лектори дивувалися: їх примушували читати лекції, а я сам
напрошувався. А результат був один – їх примушували, а мене від-
ганяли. А коли в Польщі почалися події, зв’язані з «Солідарністю», я
виявився людиною, котра не зовсім була потрібна на заводі. І в 1981
році я був заарештований. Заарештований за провокаційними доку-
ментами, оскільки активною діяльністю я не займався. Незважаючи
на це, Львівський суд засудив мене до 10 років ув’язнення в концта-
борах особливого режиму і 5 років заслання.
У 1987 році я вийшов з ув’язнення достроково. Таким чином,
9 років залишилося ще за моїми плечима. Але як тільки повернувся
з ув’язнення, відразу включився у громадсько-політичну діяльність.
Ситуація змінилася, можна було вже бачити, що відлига закінчиться
не так скоро. Спочатку я вважав, що це відлига. Разом із Вячеславом
Чорноволом почав видавати журнал «Український вісник», пізніше
включився в роботу Української Гельсінкської Спілки. Тоді ж був
організований Комітет захисту політв’язнів, мене обрали головою
цього Комітету. У 1989 році на Установчому з’їзді Народного Руху
України я був обраний головою секретаріату, де працюю й по сьо-
годнішній день. Власне, отакі мої біоґрафічні дані, які, можливо, да
дуть вам якийсь ключ для розуміння позиції, яку я відстоюю.
Шановні депутати! Нас послав сюди 52-мільйонний український
народ, який дивиться на нас очима скалічених чорнобильською хма-
рою дітей, докором ненароджених, очима матерів, сповнених страхом
за долю тих, що мають народитися, очима спустошених бездумним
господарюванням сотень тисяч гектарів українських чорноземів, от-
руєних річок і морів, висушених лісів. На нас із надією дивляться ви
мучені безперервними економічними експериментами селяни, обду-
рені біля зношених верстатів робітники, в неоснащених лабораторіях
учені, у непристосованих до сучасних вимог приміщеннях вчителі
й лікарі, з ненаписаними поемами, романами, операми, полотнами
наші митці, яких карали, заганяли в тюрми, розстрілювали чи зму-
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шували слугувати собі владоможці. І ще мільйони депортованих у
Сибір, закатованих у концтаборах та тюрмах.
Уся Україна сьогодні усвідомлює, що так далі жити не мож-
на. Що вона перед екологічною катастрофою, економічним крахом і
відчаєм мільйонів, які сьогодні прикипіли до телевізорів і чекають,
що ось-ось ми приймемо мудре і водночас сміливе рішення і, що
найважливіше, – далекоглядне, бо життя мчить зі швидкістю дум-
ки, і те, що вчора здавалося проґресивним і порятунковим, сьогодні
видається відсталим і реакційним. Історія не дає нам часу на каяття
за помилки, безпринципність чи сервілізм. Наше рішення мусить
забезпечити нам майбутнє, бо народ без майбутнього – конаючий
народ.
Шановні депутати, ще жоден парламент, що засідав у цьому за-
лі, не відчував на собі такої архітяжкої відповідальності, яку час
і обставини звалили нам на плечі. Кожен з нас розуміє, що в цій
гострокризовій ситуації історія дає нам шанс, може, останній. Не
схибімо. У пошуках виходу з кризи викристалізувалися, принаймні,
дві концепції. Перша з них – утворення суверенної Української рес-
публіки на основі договору. Друга – вихід зі складу СРСР. У пресі,
радіо і телебаченні перша ідея доведена до свідомості мільйонів на-
ших глядачів. І верховенство республіканських законів над всесоюз-
ними, і громадянство, і децентралізація, і власність на землю, во-
ди, засоби виробництва, і багато інших ґарантів нашої суверенності.
І було б усе це дуже добре, якби не окремі застереження, які будять
сумніви.
Мабуть, кожному з нас відомо, що наше завтра вже твориться
сьогодні. А сьогоднішня практика всесоюзної влади йде врозріз із
ідеями утворення суверенних держав, які набули поширення. Біль-
ше того, в Москві приймаються закони, які перекреслюють раніше
прийняті в республіках закони. Це стосується Закону про мови, який
перекреслив право Української держави на державну мову. Друге –
Закон про основи економічних взаємовідносин між Союзом і союз-
ними республіками, який створив значні труднощі для введення в
життя нашої програми економічної незалежності України.
По цих останніх законодавчих актах уряду СРСР можемо дійти
висновку, що ідею суверенітету в Москві трактують специфічно, в
традиційному дусі. Нова демократична ідея і стара імперська прак-
тика. А якщо до цього додати зосередження в одних руках зброй-
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них сил, міліції, КДБ, єдину партію з єдиним керівним центром
у Москві, то дуже легко собі уявити, що суверенітет України може
бути перетворений у свою протилежність. Ми не можемо бути лег-
ковірними. Історичний досвід нас вчить, що вже не раз український
народ був жертвою брутальних порушень укладених договорів.
1654 рік. Переяславська рада закріпила за Україною, говорячи
сучасною мовою, конфедеративні зв’язки з царським урядом, які че-
рез 120 років перетворили Україну у звичайну колонію.
1922 рік. Новий договір і утворення СРСР. У двадцятому сторіч-
чі потрібно було лише кілька років, щоб так звана Українська Ра-
дянська соціалістична держава стала колонією з таким високим рів-
нем експлуатації, якого, може, не знала жодна колонія світу.
Ось ми на порозі утворення нової федерації. Чи маємо ми ґа-
рантії, аби не повторився один з попередніх варіянтів? Я вважаю,
що ні. Більше того, вже сьогодні маємо симптоми старої імперської
практики, і якщо нам все-таки вдалося б відстоювати договірні за-
сади, то продовження економічної політики на Україні швидко до-
провадило б її до екологічної катастрофи.
Сьогодні Україна в СРСР добуває 50 відсотків залізної руди,
виплавляє 37 відсотків сталі, 40 відсотків прокату, добуває 25 відсо-
тків вугілля. І все це великим тягарем лягає на нашу землю. Адже
сталь, чавун – це не тільки сталь, чавун, але й вода, нестачу якої
відчувають 800 сіл України. Це й забруднене навколишнє середови-
ще, занечищене повітря, всезростаюче використання електроенергії.
Який вихід я бачу? Я вважаю, що друга концепція незалежності
має під собою реальну основу. Тільки вихід зі складу СРСР забезпе-
чить Україні переведення економіки з колоніальних рейок на рейки
національні. Тільки за таких умов ми можемо переорієнтувати нашу
економіку з добувної на економіку наукомістку, на економіку з цик-
лом без відходів, на економіку екологічно чисту.
Це ті засади, які дають нам підстави вважати, що самостій-
ність – не примха екстремістів, а умова виживання, незалежно від
того, хто живе на Україні – українці, росіяни, євреї чи вірмени. Ми
всі знаходимося під чорнобильським небом, ми всі п’ємо одну воду,
їмо отруєні продукти. І всі ми повинні прямувати до виходу з тої
катастрофічної кризи.
Під час наукової конференції з питань обміну парламентським
досвідом я запитав академіка Богдана Гаврилишина, що може бути
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ґарантією суверенності України, оскільки весь час говориться про
федерацію. Він, не задумуючись, сказав: «Вступ України в європей-
ську співдружність». Але кожний з нас розуміє, що вступ у спільний
європейський дім вимагає певної підготовки, відповідного рівня
розвитку економіки. Вважаю, що розширення економічних контак-
тів з такими країнами як Польща, Чехословаччина, з іншими сусі-
дами, могло б бути передумовою вступу у спільний європейський
дім. У нас економічні контакти розвивалися тільки вертикально.
Ми через Москву отримували дозвіл, з якими республіками, якими
товарами торгувати чи постачати товари. Ми повинні розширити
горизонтальні зв’язки. Ідея самостійності України не ізоляціоністсь-
ка ідея, а ідея, яка передбачає політичну незалежність України при
збереженні економічних контактів. Без сумніву, це означає, що ми
будемо контактувати з республіками, будемо контактувати з Росією,
але не на основі планових поставок, а на взаємовигідних засадах.
Коли я говорю про те, що Україна повинна увійти у спільний
європейський дім, то маю на увазі також і той факт, що Україна має
особливе положення. Ви знаєте, що в Європі ведуться дискусії про
включення об’єднаної Німеччини у спільний європейський дім, і є
застереження щодо того, що Німеччина може порушити баланс, мо-
же стати фактором дестабілізації. Вступ України у європейську спів-
дружність якраз буде тим фактором, який забезпечить стабільність.
І якщо ми, забуваючи про різні труднощі у контактах із нашими
сусідами, зуміємо об’єднатися з такими країнами як Чехословаччи-
на, Польща і разом з ними ввійти у спільний європейський дім,
якщо інші республіки, які є тепер у Радянському Союзі, увійдуть
у такий дім і якщо в такий дім увійде Росія, ми будемо мати новий
спалах європейської політики, яка не допустить гострих воєнних
конфліктів. Ми можемо собі уявити, що Литва, Латвія, Естонія, а
також, скажімо, Білорусія є партнерами Європи. Але ніхто з вас не
може собі уявити, що таким партнером може бути Радянський Союз.
Я думаю, що той європейський дім був би подібний на кімнату, в яку
ввели великого слона.
Як я собі уявляю покращення нашої економіки? У першу чер-
гу, для мене покращення економіки – це скорочення добувної про-
мисловості і розширення переробної промисловості. Це дасть нам
можливість збільшити наші прибутки. Другий фактор. Ми повинні
широко пропаґувати туризм на Україні і народні промисли. Народні
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промисли, які сьогодні є в занедбаному стані, при збільшенні туриз-
му давали б нам додатково велику кількість іноземної валюти.
У сільському господарстві я виступаю за передачу землі селянам
у вічне користування, у їхню вічну власність. Таким чином селянин
став би господарем. Орендар господарем ніколи не буде: використає
землю настільки, наскільки використовували її попередники.
Що торкається проблем нашої оборони, то я вважаю, що тут ми
повинні застосувати принцип еволюційності. Вихід України зі скла-
ду СРСР я собі уявляю як еволюційний процес, який передбачає ті
фактори, про які говорили наші попередники отут. І тому в ділянці
оборони я теж собі уявляю еволюцію: спочатку служба наших дітей
на території України, утворення військових училищ, а через деякий
час – утворення українських збройних сил, української професійної
армії.
Наш вихід зі складу СРСР повинен бути таким, аби не затор-
кнути інтересів інших республік, аби не привести не тільки своєї
економіки у кризовий стан, але й економіки тих народів, які з на-
ми контактують. Повинна бути створена така модель переходу, яка
передбачає певну кількість етапів.
Я не уявляю собі незалежної держави без дипломатичного корпу-
су і розвитку дипломатичної служби. Сьогодні Україна – 52-мільйон-
на республіка – по суті не має своїх не тільки посольств, а навіть
своїх консульств. Ми маємо консульство ФРН у Києві, але у Федера-
тивній Німеччині нашого консульства немає, є тільки консульство
СРСР. Я думаю, що при розгортанні дипломатичного корпусу ми
можемо скористатися кадрами, які маємо в діяспорі. Видатні діячі
управлінської науки, такі, як Богдан Гаврилишин, Петро Воробей
та інші, звичайно, допомогли б Українській республіці у вихованні
наших дипломатичних кадрів.
Сьогодні дуже важливим є питання про Церкву. Ви знаєте, що
пожвавлення релігійного життя призвело до виникнення гострих
конфліктних ситуацій у багатьох областях України. Ми повинні вес-
ти таку роботу, щоб домогтися терпимості між різними конфесіями,
співжиття різних релігійних громад і таким чином ліквідації цього
конфлікту, який зараз нам дуже заважає.
Наш народ дуже багато втратив у ділянці нашої культури. Ми
маємо цілі покоління людей, які не знають нашої історії, а окремі
історичні факти інтерпретовані в антиукраїнському дусі, ніби вся
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наша історія – це історія українських зрадників. Зрадником був Ви-
говський, зрадником був Мазепа, зрадником був Дорошенко... Пе-
реоцінка нашої історії, переоцінка діячів нашої історії якраз є тією
передумовою, аби наш народ повернувся обличчям до власної історії
і до культури.
Ми маємо великі труднощі й у збиранні наших історичних
пам’яток, пам’яток мистецтва. Дуже дивно, що досі клейноди За-
порозької Січі знаходяться в різних музеях поза межами України і
щонайменше їх у музеях України. Для того, щоб народ відчував се-
бе народом зі власною гідністю, ці історичні цінності повинні бути
повернені нашому народові.
Я не хотів би зупинятися на тих проблемах, які так добре ви-
світлили попередні промовці. Я маю на увазі виступ академіка Юх-
новського, з економічними позиціями якого я абсолютно згідний.
Я хотів тільки звернути увагу, що, ставлячи питання незалежності
України, я вважаю, що вона повинна прийти до цієї незалежності
парламентським шляхом, через усі ті етапи, про які тут ішлося.
Справа у меті. Якщо є мета – вона об’єднає народ, вона додасть
йому сили, вона дасть можливість йому відчути себе господарем, і
він стане творцем власної долі. Українська держава зі власною куль-
турою, зі власною символікою, зі власною економікою і власною ар-
мією, зі власним дипломатичним корпусом – це та держава, яка по-
винна зайняти визначне місце серед вільних народів Європи і світу,
де місце є всім. Дякую за увагу.
Газета «Радянська Україна». – № 122 (20802). – 1990. – 31 травня

ШЛЯХ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ І КУЛЬТУРА
Інтерв’ю взяв Іван Малюта, сцецкор журналу
«Соціалістична культура»
– Пане Михайле! Ви – один з авторитетних лідерів Руху, котрі
у нелегкій боротьбі здобули мандат депутата Верховної Ради УРСР.
Отож логічно почати нашу розмову саме з цього факту.
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Поцінування перших альтернативних виборів до парламенту України: Демократичний блок на даному етапі може задовольнитися й порівняно скромними результатами! Чи не припускаєте, що такої унікальної
можливості для демократизації республіки може більше не виявитися?
– Якби це питання Ви поставили рік тому, я, мабуть, не виклю-
чав би можливості повернення до диктатури КПРС чи появи ра-
дянського Піночета. Але за останній рік наш народ пережив цілу
епоху громадянського змужніння та національного відродження,
зазнав змін репресивний апарат, різко впав авторитет комуністів.
Громадяни різного віку, соціального стану звинувачують партію у
масових злочинах 20 – 50-х років, зокрема, штучно викликаному
голоді, винищенні українського селянства, інтелігенції, хижацькому
використанні природних багатств, спотворенні нашої землі штучни-
ми морями. Чорнобильська катастрофа виявила і моральну деґрада-
цію керівної верхівки.
Наш народ перестає поклонятися чужим богам і повертається
обличчям до власної історії, припадає до своїх джерел і з них черпає
силу для морального й національного відродження. Іван Мазепа,
Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Володимир Винниченко
ще недавно шельмувалися як зрадники, а нині – вони визнані вожді
України. Про Степана Бандеру пишуть не тільки західноукраїнські,
але й московські ґазети.
Народ потягнувся до релігії, історичної пам’яті. Наш національ-
ний прапор став постійним атрибутом на зібраннях, він замайорів
на державних установах не лише Львова, Тернополя, Івано-Фран-
ківська, Рівного, але й Житомира та Києва.
Робітничий рух Донбасу політизувався і ввійшов у контакти з си-
лами національного відродження України. У кількох областях, ряді
міст влада перейшла до рук демократичних Рад. Там КПРС опини-
лася в опозиції. Підприємства, установи звільняються від парткомів.
Відбуваються політичні зміни з далекосяжними наслідками.
Ідея незалежної Української держави опановує все нові реґіони
республіки. Заявив про себе і жіночий рух.
Звичайно, це оптимістична картина політичних змін на Ук-
раїні. Я не відкидаю спроб консервативних сил використати відцен-
трові настрої певних груп населення в Криму та інших реґіонах для
нанесення удару по ідеї незалежності України, її соборності. Але
тенденції до консолідації пошматованого терором на окремі частини
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народного організму не зупинити. У такій політичній атмосфері я
вірю у чехословацький варіант побудови Української держави. І тому
наш невеликий успіх на виборах я не назвав би унікальним, це пер-
ший крок на шляху до мети.
– Ваш брат Богдан має таке ж посвідчення депутата, як і Ви.
Ще один брат – Микола зайняв посаду заступника голови Львівської
обласної Ради народних депутатів. Випадок унікальний. Чи, може, це
закономірність для сім’ї Горинів?
– Подібне я почув від одного глядача під час телепередачі зі
Львова напередодні виборів. Я радив тоді уважно приглянутися до
сімейної трійці і зробити правильний вибір. Дай Боже, аби вони не
помилилися.
Ми опинилися у вирі політичних подій завдяки довір’ю сотень
тисяч виборців. Щодо родини Горинів, то певна закономірність про-
глядається. Протягом трьох поколінь її представники завжди зрина-
ли на хвилі революційного піднесення. Мого діда Михайла селяни
обрали у 1918 році першим головою сільської управи.
А батько, мабуть, тижнів зо два очолював сільськогосподарський
відділ у волості на Львівщині після спроб відновити українську де-
ржавність 30 червня 1941 року. До того часу тричі був ув’язнений
польською владою. Отже, ми пішли второваною дорогою. І заслуг
тут немає ніяких, хіба що не стали жертвами тотальної сталінськобрежнєвської пропаганди й відстояли себе.
– Яке Ваше враження від дискусій на першій сесії парламенту про
суверенітет України? Яким Ви бачите культурний суверенітет поряд з
політичним та економічним?
– Боротьба була запеклою. Двічі переривалося пленарне засі-
дання. У комісіях велися гострі суперечки. І тому результати голо-
сування з огляду на розстановку сил для нас виявилися справжньою
несподіванкою. Адже проти – всього чотири голоси.
Культура – складне плетиво національного і загальнолюдського
досвіду. І для мене культурний суверенітет – це, в першу чергу, право
на повернення до її народних джерел. Суверенним я назвав би такий
розвиток, коли загальнолюдське пропускається крізь призму націо-
нального, надаючи йому специфічного відтінку. Всі без винятку ім-
перські режими прагнули зруйнувати цю призму, змістити кут про-
екції, розчинити національне у фальшивій імперській фразеології.
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Такий суверенітет передбачає забезпечення народові права на
розвиток культури в руслі національної специфіки, користування її
надбаннями без насильного привнесення чужих елементів.
В’їлося в шию ярмо неволі для культури, коли імперське чи-
новництво вчило нас, як і наскільки можна любити Україну, який
відсоток її кольорів і мелодій вводити у мистецтво, кого в історії ша-
нувати, якому патріярху підносити дари, які свята відзначати, яку
сорочку одягати, як складати концертні програми тощо.
– Пане Михайле, Вас характеризують як стриманого, толерантного у ставленні до позиції опонентів. До речі, це відзначали Ваші
однодумці в рухівській «Народній ґазеті». Так от, чи були такі надто
драматичні моменти в роботі названої сесії, коли здавалося, що ви
тримка зраджує Вам?
– Були, авжеж. Особливо в перші дні сесії, коли партійна біль-
шість відмовлялася прийняти ухвалу про телетрансляцію, озвучен-
ня площі перед приміщенням Верховної Ради.
– Держава з високим рівнем культури, власною національною символікою – ось та Українська держава, яка повинна зайняти почесне
місце серед інших суверенних країн. Це, даруйте за можливу неточність, з Вашого програмного виступу на сесії, як одного з претендентів
на посаду Голови Верховної Ради України. І взагалі Ви – один з небагатьох депутатів, хто нагадував про значення культури у боротьбі
проти ерозії моралі. У чому конкретно бачите вихід із духовної кризи
суспільства?
– У поверненні до джерел. Їхня цілюща вода оздоровить наш
національний організм.
– Ви увійшли до найбільш рішучої групи Народної Ради, яка вирішила домагатися… розпуску Верховної Ради. Яким чином спробуєте
добитися цього – нарощувати опозицію?
– Я проти розпуску парламенту за будь-яких обставин. При
йняття Декларації про суверенітет, ухвали про службу наших дітей
в армії на території України схиляють до думки, що і цей склад
парламенту може приймати проґресивні закони. При всенародній
підтримці і вимогах до депутатів можливі значні зміни в політичній
розстановці сил.
Але якщо більшість парламенту намагатиметься торпедувати ре-
алізацію Декларації, поспішить узяти участь у переговорах з приводу
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нового союзного договору, не перетворивши республіку в незалежну
державу з усіма атрибутами суверенності (громадянство, економіч-
на самостійність, власні фінансова система, армія, дипломатичний
корпус і т. п.), то я допускаю можливість розпуску парламенту. Адже
Україна на ґрані катастрофи, і зволікання з вирішенням цього ос-
новного питання може завдати їй смертельного удару.
– Серед численних запитань, поставлених Вам на сесії після програмного виступу, лише одне, останнє, стосувалося духовності народу.
Йшлося про імовірність відшкодування збитків, завданих національному
фондові культури. До того ж, хвилювало це фахівця – ученого зі Львова. Як Ви розцінюєте таке співвідношення не на користь турбот про
моральне здоров’я нації?
– Як один із проявів нашого колоніяльного стану і наслідок
впливу сумнівної з наукової точки зору концепції про універсальну
роль економічного фактора у житті народу та нехтування іншими.
– Демократичний блок висунув аж кількох своїх представників на
посаду Голови парламенту. Хоча передбачав імовірні наслідки голосування. Тоді що це було – репетиція?
– Ні, це була спроба ознайомити нашу громадськість із шельмо-
ваними протягом існування Радянської влади ідеями незалежності
України та її захисниками.
– До Руху вельми прихильна молодь, але в його лавах зовсім мало сільських хлопців та дівчат. Вони остерігаються, а чи рухівці не дійшли до села?
– Так, слід визнати, що представники села масово не увійшли
до рухівських структур, і це зрозуміло. Адже Рух, так би мовити,
немовля з пелюшок. І дотягнутися до села у всіх реґіонах він не міг.
Проте залучення сільської молоді до нього триває. Офіційна анти-
рухівська пропаганда останнім часом малоефективна.
– Грані можливого співробітництва членів Руху з працівниками
сфери культури. Що вони можуть запропонувати, наприклад, на запрошення виступити у сільському клубі чи районному Будинку культури
східного реґіону України, де менш схильні до розуміння національних
проблем? Не крутитимуть же відеофільми.
– Наш досвід показує, що сільську молодь східних областей ці-
кавить увесь спектр політичних, філософських, економічних про-
блем, які Рух декларує у своїй Програмі, ухвалах, зверненнях. Не
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так давно Секретаріат Руху допоміг відкрити у Білій Церкві на Київ-
щині Центр культури. На цій оказії, окрім мене, була депутат Вер-
ховної Ради УРСР Лариса Скорик. Кілька годин ми відповідали на
запитання. І принципової різниці між зустрічами у Білій Церкві й
Самборі я не бачу. Звісно, вона є. Але не в такій гострій формі, як
про це пишуть деякі Ваші колеґи.
Процес національного відродження охопив, по суті, всю Украї-
ну. І Полтава відзначає річницю Симона Петлюри, як Львів – день
народження митрополита Андрея Шептицького...
– Рух відверто протистоїть великодержавним імперським амбіціям,
хижацьким планам союзних міністерств і відомств. Чи не бачите десь тут
можливості для взаємодії з профспілками? Цікавимося цим хоча б тому, що профспілки в багатьох випадках є, так би мовити, і спонсорами,
і організаторами культурного дозвілля населення.
– Рухівці мають контакти з вільними профспілками, порозумі-
лися з шахтарями Донбасу, спостерігають за метаморфозами офіцій-
них профспілок, які раніше запопадливо слугували КПРС. Якщо
останні включаться у боротьбу за побудову суверенної Української
держави, національне відродження нашого народу, то співпраця
можлива і навіть необхідна.
– Останнім часом у пресі з’являються прогнози: у політиці Руху
наростає криза. При цьому покликаються на той факт, що його мітинґи збирають нібито все менше учасників. Ви поділяєте такі передбачення? Не виключаєте розкол?
– Криза Руху? Малочисельні мітинґи? А щонайменше 50 – 60тисячне зібрання киян під час підняття національного прапора біля
міської Ради, організоване Рухом? Та й участь десятків тисяч рухів-
ців у святі Козацької Слави спростовує версію таких журналістів.
– При підготовці до Других Всеукраїнських зборів Руху, що мають
відбутися восени, Велика Рада запропонувала його осередкам скориґувати програмну мету організації: боротися за відновлення державної
незалежності України, створення демократичної парламентської республіки. Можна висловити припущення, що Рух виконає свою місію,
коли остаточно визначаться й наберуть сили опозиційні політичні партії справді демократичного спрямування, які здатні протистояти імперській ідеології. Чи не так?
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– На мою думку, відбудеться перерозподіл функцій між пар-
тіями і Рухом. Сподіваюся, він залишиться консолідуючою надпар-
тійною силою, котра працюватиме на піднесення свідомості нашого
народу, його національного відродження.
Завжди знайдеться значний прошарок громадян, який віддасть
перевагу не жорсткому партійному статутові, а більш демократично-
му Рухові. Досвід західноукраїнського суспільно-політичного життя
20 – 30-х років показує, що розмаїття партій не виключало існування
«Просвіти». І Рух у майбутньому може перебрати на себе роль політикоосвітянської організації, не відмовляючись від участі у різноманітних
громадських акціях та конструктивній державотворчій діяльності.
– Дякую, пане Михайле, за відвертість.
Журнал «Соціалістична культура». –
№ 10 (814). – 1990. – С. 4-5

ДО ВСЕСВІТНЬОГО КОНҐРЕСУ
УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ В’ЯЗНІВ
Дорогі мої побратими!
Дозвольте щиро привітати Вас, посланців суціль репресовано-
го українського народу. Не одиниці чи мільйони, а весь наш народ
був підданий нечуваному терору протягом віків, особливо остан-
ніх 70 років. І в тім, що він вижив, що зберіг свою етнічну іден-
тичність, що сьогодні цілющою водою національного відродження
оживляє пошматоване тіло української нації, заслуга нашого без-
перервного руху опору, що час від часу переростав у національновизвольні війни.
Не встигла відхлинути хвиля визвольної боротьби 20-х років, як
її продовжили героїчні наступні десятиріччя. Наш опір імперії був
всенародний і безперервний. Покоління мінялося наступними по-
коліннями, які народжували нових героїв. Одні гинули у збройній
боротьбі, інші – в катівнях, а ті, хто попав у руки т.зв. «тройок» чи
звичайних рішень виконкомів, хвиля за хвилею безконечно котили-
ся на Схід і гинули в снігах та болотах, будуючи міста, прокладаючи
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траси, вимощуючи їх власними кістьми. Небагатьом удалося опини-
тися поза межами імперії, де їх теж чекала спочатку невтішна доля.
Інта, Воркута, Кінґір, Тайшетська траса, далека Колима, Кам-
чатка і Сахалін (їм несть числа!) освоювала загребуща імперська ру-
ка нашими людьми, не даючи їм взамін нічого: ні шкіл, ні церков, ні
освітніх закладів. І навіть там Ви, хто опинився за колючим дротом,
ізольовані від світу і позбавлені надії, потрясли імперію табірними
повстаннями, слава про які облетіла весь світ. Молодші покоління
українських політв’язнів 50 – 80-х рр. гартували свої душі на вогні
Вашої самопосвяти.
Не краща доля спіткала тих, хто залишився на рідних землях і
був підданий кагебістському пресові й суцільній русифікації. Багато
з них воліло опинитися за колючим дротом, де українська мова зву-
чала частіше, ніж у Києві, а свобода слова коштувала 15 діб карцеру
чи тюремного ув’язнення.
Вельмишановні побратими! Ви сьогодні зібралися тут, у нашому
рідному Києві, для вирішення важливих проблем. І це найкращий
доказ того, що Ви не стали політичними пенсіонерами. Я бачив бі-
лочубих наших місіонерів і місіонерок у Києві, Павлограді, Донець-
ку, Харкові, Запоріжжі й Січеславі, які напрочуд вмілим і тактовним
словом чи піснею повертали людей до джерел нашої духовности і
будили думки:
«Хто ми? Чиї сини? Яких батьків діти? Були це наші волонтери
мало не з усіх континентів землі, розкидані долею в роки тяжких ли-
холіть. Вони не втратили великого почуття любови до Вітчизни в Ір-
кутську чи Мурманську та інших реґіонах імперії, де встають із колін
наші громади, так і в Канаді, Америці, Австралії, Європі, зумівши
створити багате політичне, освітнє, наукове та мистецьке життя.
Посічене тіло нації і розкидане лютим ворогом по світу зби-
рається докупи і зростається в один організм. І нема сили зупинити
цей процес. Ідіть в Україну!
Ваше щире, нелукаве, добре слово, сповнене пошани до наших
рідних братів, затиснутих у лещатах успадкованого страху, проросте
буйними сходами свободи.
Спілкуючись із багатьма політв’язнями, я зрозумів, що свою
минулу боротьбу Ви розцінюєте не як заслугу, а як патріотичний
обов’язок служити великій справі національного визволення. І хай
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Вам, ветеранам українського визвольного руху, найкращою нагоро-
дою буде Українська соборна самостійна держава. Слава Україні!
21 червня 1991 року.
М. Горинь, політв’язень, засуджений до 21 року позбавлення волі,
який відсидів 12 років у неволі.

Публікуємо з рукопису.

ЧЕРЕЗ ВІЧНУ МЕРЗЛОТУ І КОЛЮЧИЙ ДРІТ
«Народна газета»: Він належить до тих небагатьох українських
політиків, котрим не доводилося лукавити з долею. Не прозрівав, не перебудовувався, не каявся, не згинався і не випростовувався – він ПРОСТО
ЙШОВ раз і назавжди обраним шляхом, хоча той шлях пролягав через
вічну мерзлоту і колючі дроти, які він сприймав із жертовним спокоєм:
так мусить бути, поки Батьківщина в неволі. Вражають його слова:
«Господи, та я навіть заздрю тим людям, котрі відкрили для себе Україну
вже у зрілому віці. Яке ж це велике щастя – несподівано спізнати таку
любов...» Сьогодні Михайло Горинь відомий не лише «ворожим голосам»,
але й широко знаний на нашій, на своїй землі. Він – Голова Української
Республіканської партії, самобутній політик і громадський діяч.
– Звідкіль же така послідовність і вірність хресному шляху?
– Усі ми родом з дитинства, казав класик. Я вийшов з нього
майже отаким, як є сьогодні, бо виховувався у родині інтеліґент-
них, національно свідомих селян. Та й село моє Кнісело – чуєте
князівську назву? – це на Львівщині, завше берегло в собі здоровий
дух патріотизму. Змалечку пам’ятаю: у хаті на килимі висів золотий
тризуб, лівобіч – образ Святої Ольги, а праворуч – лик Святого Во-
лодимира. Мій дід Михайло був першим головою сільської управи
часів ЗУНРу і зазнав переслідувань з боку польського уряду. Батько
Микола очолював читальню «Просвіти», керував осередком підпіл-
ля ОУН, тричі його заарештовували, а першого дня війни 1939 ро-
ку засудили до розстрілу. Пощастило втекти під час бомбардування
Львова. Мама Стефанія також була жінкою освіченою і шляхетною,
передплачувала журнали «Нова хата», Жіноча доля». Отож не дивно,
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що в такій родині я вже в семирічному віці знав, хто я є, хто такий
Шевченко, хто наші вороги і якою великою є Україна. У хаті нашій
часто збиралися селяни, накурювали до різі в очах і говорили про
політику, причому ніколи не приховувались од дітей. Так що уже
тоді я наслухався і про колективізацію, і про голод, і про репресії на
Великій Україні, знав, хто посилав війська на Київ, і не бачив різ-
ниці, скажімо, між Леніним і Сталіним.
– І от прийшли совіти... Вам тоді було дев’ять років?
– Так. Як зараз бачу: їде кіннота, а попереду такий красивий
ставний вершник. Підкликав мене і пальцем тицьнув на кашкет – я
тоді носив студентський кашкет із тризубцем: «Зніми то!» Я не пос-
лухався його і втік додому. «Молодець, що не зняв», – похвалив тато.
Так я зустрів радянську владу, яка з першого дня виступила проти
моїх святинь, і я не прийняв її, зрозумів, що ця влада ворожа. Хоча
до перших совітів селяни ще мали якісь ілюзії, адже ті розмовляли
українською! Та вже влітку 40-го почали заганяти людей до колгос-
пу, непокірних розстрілювати...
– Другі совіти прийшли 44-го?
– Ці ще перед приходом розкидали листівки: «Націоналісти,
шибениці вас ждуть. Довго чекати не доведеться». І дотримали сво-
го слова. Почали справді із шибениць, а потім уже просто розстрі-
лювали. У липні поповзли арешти, хоча наші люди ще не встигли
повоювати проти радянської влади. Настали часи «червоної мітли».
І зараз перед очима: солдати шматують книги Нечуя, Мирного,
Основ’яненка і варять на них куліш. А один розпорює подушки і
співає: «Жєна найдьот сєбє другого, а мать синочка нікогда». Не всі,
звичайно, були такими. Я б і зараз вклонився тому солдатові, який
віз нас підводою до Ходорова, коли нашу родину хотіли вислати.
Богдан, брат мій, малий ще був, то втік до тітки, а я не міг залишити
маму, вона вагітна була. І от їдемо, а той солдат і каже мені тихенько
так: «Тікай, синку». – «Ні, – кажу, – я мами не покину». А він: «Як
ти втечеш, то мамі легше буде». І таки вмовив. А пізніше, справді, й
мама втекла, вибила вікно на станції.
– Саме тоді, у час червоного насильства, напевно, й активізувався
партизанський рух у ваших краях?
– Так, власне. І тут я не можу говорити без хвилювання. Ме-
не ніщо так глибоко не вражало, як жертовність наших повстанців.
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Я думав тоді, думав усе життя і тепер думаю: звідкіля у них була ота-
ка зненависть до ворога, таке неприйняття, така відраза до окупан-
та? Хто їх виховав отакими лицарями, звідки сей першоджерельний
патріотизм, любов до України? І що нам робити сьогодні, постійно
себе запитую, аби наша молодь мала бодай часточку того лицарсько-
го духу і тієї жертовности, на яку були здатні бандерівці?
– Ви, пане Михайле, до підпільної боротьби долучилися уже в університеті?
– Ще коли був старшокласником, ми, хлопці, мали друкарську
машинку, на якій розмножували листівки. Потім одного нашого то-
вариша заарештували і дали йому десять років концтаборів. Машин-
ку ми заховали у криївці в сусідньому селі, та коли я почав навчання
в університеті, то перевіз її, замаскувавши у мішку з картоплею,
до Львова. На ній надрукував свою першу статтю про національну
політику, яку проводив Сталін. Тоді ж мав і зв’язки, щоправда, урив-
часті, з оунівським підпіллям, розповсюджував листівки «Хто такі
бандерівці і за що вони борються?». Через ті листівки заарештували
в 1952-му році одну студентку і засудили на 25 років ув’язнення. Я її
не знав, ми познайомилися уже 1961 року (1957-го її випустили на
волю), але тільки цієї зими з’ясувалося, що моя дружина Ольга і була
отією студенткою, котра також мала зв’язки з підпіллям.
– Навіть страшно підраховувати, скільки всі Горині разом провели
у неволі... Починаючи з 1965 року, Ви звідали і Мордовських концтаборів, і БУРів, і Володимирської тюрми, і табору смерти Кучино на
Уралі... Але скажіть, пане Михайле: чи вірили Ви, чи сподівалися, що
Україна здобуде незалежність ще за Вашого життя?
– Я ніколи не ставив перед собою такого питання як мету. Своїм
святим обов’язком вважав продовжити справу підпільного бандерівсь-
кого руху, для якого понад усе була українська ідея. Вояки УПА каза-
ли: «Ми знаємо, що помремо, не дочекавшись волі, та головне, щоб не
загинула наша ідея». Отож будь-якою ціною треба було продовжувати
їхню справу. І, може, комусь це видасться не зовсім розумним, але
за імперського режиму я бачив своє місце в тюрмі. Бо поки в мос-
ковських тюрмах є українські політв’язні, – вважав я, – ще не вмерла
Україна. Так-так, ви можете розцінювати це як свого роду фанатизм,
однак я й сьогодні переконаний: ми не мали права допустити, щоб
більшовицькі концтабори залишилися без українських патріотів. На
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їхні тюрми я дивився як на Запорожжя, де живе справжнє козацьке
волелюбство. Наприклад, я вбачаю велику біду Білорусі в тому, що
вона не мала своїх політв’язнів. І тому я був цілком щирим з Левком
Лук’яненком, коли ми зустрілися за ґратами, і я пообіцяв йому, що ко-
ли вийду на волю, то пришлю сюди на своє місце молодшого брата.
– І все-таки, мабуть же, Ви бодай приблизно прогнозували, коли
впаде ця імперія?
– 1983 року, в тому ж таки таборі смерти Кучино, я сказав Лев-
кові Лук’яненку, що це, либонь, станеться в наступному столітті.
І він погодився. Імперія тоді нам видавалася ще досить сильною.
Вона стала розвалюватися, коли почала лібералізуватися, адже лі-
бералізація для імперії протиприродний стан, її сила у деспотизмі.
Тоді й виявилося, що СРСР уже не такий міцний, як здавалося, що
він наскрізь прогнив і насувається крах. Не Горбачов розвалив Со-
юз, якраз навпаки, поява Горбачова – це відчайдушна спроба вряту-
вати прогнилу імперію.
– Отже, Ви не були таким уже оптимістом...
– Був! Але я був песимістичним оптимістом. Тобто, був песиміс-
том щодо своєї долі, однак не мав ані найменшого сумніву, що Ук-
раїна стане незалежною державою. Тільки я думав, що справдиться
це уже після моєї смерти.
– А чи можете сказати, коли Вам особисто, як політикові і, даруйте за гучне слово, як борцеві за самостійну Україну, було найтяжче?
– Сьогодні. Може, це дивно звучить, але в минулі десятиріч-
чя ми боролися «проти» і чітко знали, що і як нам треба робити,
аби жила національна ідея. Ви, мабуть, погодитеся зі мною, що Ук-
раїнська Гельсінкська Спілка (її правонаступниця УРП) зробила
найяскравіший внесок останніми роками у національно-визвольні
змагання. Якщо вже підраховувати тюремні роки, то скажу, що чле-
ни УГС провели у неволі, починаючи від брєжнєвщини і закінчую-
чи горбачовщиною, більше як півтисячоріччя. Так от, тоді ми боро-
лися «проти», і це був легший період боротьби. Тепер же настав час
боротися «за», що є набагато складнішим. УРП є державотворчою
партією, а така місія, зрозуміло, вимагає особливого напруження
всіх інтелектуальних сил, вироблення глибоких програм і механізмів
їх реалізації. Давня істина: будувати тяжче, ніж руйнувати.
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– Що Ви найбільше цінуєте у людині?
– Я вже казав про цю рису, коли згадував вояків УПА. Здатність
до самопожертви. Сьогодні це нам потрібно, як повітря. Навіть аме-
риканець Збіґнєв Бжезинський запевняє: «Якщо українці хочуть по-
будувати демократичну державу, вони повинні виявити жертовність
і терпіння». Я розумію, що наш народ уже надто багато жертвував, і
негоже до цього закликати тих, хто випив свою чашу до дна, але му-
симо усвідомлювати і те, що безболісного шляху крізь руїни імперії
до власної держави не буває.
За виданням: Михайло Горинь. Запалити свічу у пітьмі. Міфи,
реальності і наші завдання. Статті, виступи, інтерв’ю. – К.: УРП,
1994. – С. 12-15.

СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОЗАХИСНОГО РУХУ
НАПЕРЕДОДНІ РОЗВАЛУ РАДЯНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Доповідь виголошена на Міжнародній конференції
«Права людини в Росії. Минуле і сучасне» 21 червня 1999 року
в Пермському державному педагогічному університеті
Шановні пані та панове!
Від самого початку український правозахисний рух тісно пов’я
зував боротьбу за права людини з інститутами на захист українсь-
кої нації. І хоч у Декларації Української Гельсінкської групи не-
одноразово підкреслювалося, що у своїй діяльності вона керується
не політичними, а гуманітарно-правовими нормами, її діяльність
часто виходила за межі згаданої Декларації. У групових та індивіду-
альних заявах автори піддають різкій критиці Радянський Союз як
імперське комуністичне утворення, яке цілеспрямовано проводить
русифікацію і навіть нав’язує народу ідеологічне поняття «радянсь-
кий народ» як нову етнічну спільноту, яка повинна прийти на зміну
народам, націям.
Думка про те, що не може бути вільною людина, коли країна
поневолена, червоною ниткою проходить через усі документи УГС.
Такий підхід не був випадковим. Адже не менше 50 % засновників
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Української громадської групи сприяння виконанню гельсінкських
угод раніше були репресовані, знаходилися в тюрмах і концтаборах
за антирадянську агітацію і пропаганду, а навіть за «зраду батьків-
щини», тобто брали участь у патріотичних підпільних чи напівле-
гальних антиімперських організаціях.
Серед них такі відомі політичні діячі як Левко Лук’яненко, Іван
Кандиба, Оксана Мешко, В’ячеслав Чорновіл та інші. Ці люди ка-
пітально пізнали тіньову сторону радянського режиму і не були в
полоні ілюзій. Вони розуміли, що не зможуть гуманізувати існу-
ючий режим за допомогою заяв і протестів. Були переконані, що
Радянський Союз не готовий ні морально, ні політично приступити
до реалізації Гельсінкських угод, вони у своїх документах розкри-
вали перед світовою громадськістю лицемірство і фальш тоталітар-
ного режиму і тим завдавали йому відчутного удару. Радянська бю-
рократія не була готова до відкритого ідеологічного протистояння з
правозахисним рухом.
Лавина інформації про грубі порушення прав людини, особис-
тості та нації, яка появилася в засобах масової інформації країн За-
ходу, значно підірвала авторитет облудного радянського режиму на-
віть серед лівого європейського руху.
Шановні делегати! Я не випадково звернув увагу на своєрід-
ність українського правозахисного руху. Ще раз підкреслюю, що
для більшости українських правозахисників діяльність Української
Гельсінської Групи, крім захисту прав особистости, переслідувала
ще і більшу ціль – пробудити широкі верстви суспільства до спро-
тиву режимові і відродження національної самосвідомости нашого
народу, скаліченого голодоморами, масовим терором і багатолітнім
панічним страхом.
Горбачовська політична відлига повернула на Україну багатьох
українських політв’язнів, які без зволікання продовжували свою
правозахисну діяльність. У «Зверненні» редколегії журналу «Ук-
раїнський вісник» до української та світової громадськости від 30
грудня 1987 року повідомляється, що Українська Гельсінкська Група
відновлює свою діяльність і оголошує журнал «Український вісник»
органом Групи. Повернення до масової правозахисної діяльности в
1987 р. я би назвав другим етапом правозахисного руху в Україні.
Властиво не перебільшуючи можна сказати, що українські правоза-
хисники були одними з перших громадських діячів, які зрозуміли,
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що добитися успіхів можна лише шляхом утворення міжнародних
правозахисних організацій.
Процес об’єднання національних правозахисних структур по-
чався у вересні 1987 року. Саме тоді в Москві зустрілися українець
В’ячеслав Чорновіл і вірменин Паруйр Айрікян, які підписали за-
яву про створення тимчасового Вірменсько-Українського комітету
захисту політв’язнів, а 6 жовтня у Львові була створена Українська
ініціативна група за звільнення політв’язнів, які ще знаходилися в
російських концтаборах. До складу групи увійшли Василь Барла-
дяну (Одеса), Іван Гель (Львів), Зорян Попадюк (м. Самбір Львівсь-
кої обл.), Степан Хмара (м. Червоноград Львівської обл.). головою
був обраний Михайло Горинь (Львів). У цій заяві було вказано, що
горбачовська демократизація радянського суспільства не торкнулася
багатьох політв’язнів, які до цього часу знаходяться в концтаборах.
Автори заяв вимагали їх звільнення і реабілітації, а також вилучен-
ня із Кримінального Кодексу УРСР статей 62 і 187-1, за якими реп-
ресували українських інакодумців.
Починаючи з січня 1988 р. ідея створення Міжнародного комі-
тету захисту прав політв’язнів набирає конкретних форм.
10 – 14 січня в Єревані відбулася перша нарада національних
комітетів Вірменії (Паруйр Айрікян), Грузії (Мераб Кастава), Ук-
раїни (В’ячеслав Чорновіл, Михайло Горинь). На цій нараді було
прийнято спільне звернення, в якому підкреслювалося, що в СРСР
до цього часу не вирішене національне питання, що викликає опо-
зиційні настрої, а у відповідь можливі репресії.
Цілком зрозуміло, що кожна нація прагне до самовизначення,
і його до цього часу придушити не вдалося. Нарада висунула «міні-
мальні вимоги»:
1. Ввести в Конституції всіх республік статті про державну мову
кожної нації.
2. Повернути на батьківщину та відновити державність сило-
міць депортованих народів.
Друга нарада відбулася 19 – 20 березня 1988 року в Тбілісі. На ній
був присутній майбутній Президент Грузії Звіяд Гамсахурдія, Мераб
Костава (Грузія), Ара Степанян (Вірменія), Михайло Горинь, Павло
Скочок (Україна). Учасники наради знову звернули увагу на існу-
вання політичних таборів, у яких продовжують сидіти політв’язні, а
навіть психіатричні лікарні, в яких мучаться зовсім здорові правоза-
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хисники. Мова йшла про особливо тяжку долю української правоза-
хисниці Ганни Михайленко.
Головну увагу знову було приділено національному питанню.
Учасники наради відзначили, що у всіх республіках рідна мова
корінної нації витіснена зі сфери управління і науки. Промовці від-
значали, що освітні школи використовуються як інструмент русифі-
кації цих націй. У програмах шкіл переважає вивчення російської
мови та літератури над національними, історія Росії, історії Давньої
Греції та Риму – над рідною історією, що сприяє денаціоналізації
шкільної молоді і втілює у її свідомість комплекс неповновартости.
Особливо представницькою була Львівська нарада, що відбулася
11 – 12 червня 1988 р. (До речі, цікаво відзначити, що вона відбу-
валася по вулиці Чекістів). Це була найбільш чисельна нарада. До
Львова прибули правозахисники з Вірменії (Товариство національ-
ного самовизначення), Грузії (Товариство ім. Іллі Чавчавадзе), Латвії
(Гельсінкі-90), Литви (Національно-демократичний рух Литви), Ук-
раїни (Українська Гельсінкська Спілка) та Естонії (Партія Націо-
нальної незалежности).
Нарада дістала нову назву, в якій чується перевага політичних
моментів над правозахисними. Її назва «Львівська нарада представ-
ників національно-демократичних рухів народів СРСР». Вона
обрала керівний орган – Координаційну раду національних рухів
народів СРСР.
У Зверненні представників національної демократії акценту-
валась увага на тому, що так звані республіканські уряди з їхніми
не формальними, а фактичними повноваженнями, нездатні вирі-
шувати гострі національні проблеми, які висуває динамічний час.
Не можна покладатися на такі уряди. Вирішення таких питань під
силу демократичним рухам народів. Не тільки республіканський,
але і всесоюзний уряд нездатний вирішити національну проблему.
Боячись радикалізації національних рухів, уряд СРСР узявся «га-
сити» найневинніші прояви національної активности майже у всіх
республіках.
Я не хотів би затримувати вашої уваги на ідентичних нарадах у
Латвії та Естонії. Проте, по-моєму, варто коротко прокоментувати
позицію естонського Організаційного комітету Партії незалежнос-
ти. Автори того документу наріжним каменем ставлять відроджен-
ня естонської нації, передумовою чого було би прийняття цілісного
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пакету культурних, політичних та економічних документів, які ґа-
рантували б розвиток естонської нації та її місце в світовому спів-
товаристві.
«Ми вважаємо, – цитую, – що найкращим засобом досягнення
тієї цілі буде незалежна, суверенна Естонська республіка, побудо-
вана в дусі поваги демократичних принципів прав людини, в якій
державною мовою була б естонська мова, в якій поважаються права
нацменшин».
Автори того документу надіються, що Уряд СРСР перегляне
свою позицію щодо країн Прибалтики. Вони закликають керівниц-
тво СРСР піти назустріч естонським патріотам і підтримати ідею
незалежности Естонії. На їхню думку, відновлення незалежности
Естонії зміцнило б довір’я світового співтовариства до Радянського
Союзу і довело б, що «СРСР більше не є тією Московською імпе-
рією, яку Ленін назвав «тюрмою народів».
Незважаючи на те, що документ був витриманий у доброзичли-
во-менторському тоні, та мета, проголошена в нім, звучала револю-
ційно. Документ був повністю підтриманий учасниками наради.
У той час, коли відбувалися міжнародні наради, лідери Ук-
раїнської Гельсінкської Групи розуміли, що вони не встигають за
подіями, і в її рамках український рух спротиву не зможе розгорну-
тися на повну силу. Обставини вимагали корекції. У заявах і звер-
неннях учасників міжнародних нарад захист прав особистости став
лише однією з важливих проблем поруч з проблемами будівництва
національних держав, захисту рідної мови та культури. В останніх
нарадах доля народів, ідея державности стали головними проблема-
ми, які обговорювалися.
Віддам належне членові Виконавчого Комітету УГС і ректо-
рові журналу «Український вісник» В. Чорноволові, який вловив ту
тенденцію і запропонував значно політизувати правозахисну діяль-
ність в Україні, змінити назву «Українська Гельсінкська Група» на
«Українська Гельсінкська Спілка» і виробити нову Декларацію при-
нципів, у фундамент якої закласти ідею боротьби за українську на-
ціональну державність і відродження національної самосвідомости
українського народу. 7 липня 1988 року Декларація принципів УГС
була оприлюднена на багатотисячному мітингу у Львові.
У преамбулі Декларації стверджується, що УГС є федеративним
об’єднанням правозахисних груп і організацій, вірних принципам
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УГГ, а також Міжнародному пактові про громадянські та політичні
права: «Якщо людина не засіб для реалізації тих чи інших ідеологіч-
них концепцій, а ціль і вінець творіння, то нація – єдине природне
середовище, в якому особистість може всесторонньо розвиватися,
розкрити дарування і виконати своє призначення на Землі».
Декларація проголошує опозиційність до політики уряду і прав-
лячої партії. Вона не є партією, не ставить мети прийти до влади,
але «бачить своє завдання у всесторонній активізації народних мас і
опрацюванні механізму участи народу в управлінні державою».
Треба визнати, що УГС в Декларації не виступає за ліквідацію
СРСР і утворення незалежної держави. У ній майбутнє України ба-
читься у складі СРСР у формі конфедерації незалежних держав, а як
перехідний етап до конфедерації Декларація допускає федерацію су-
веренних демократичних республік з наповненням поняття «СРСР»
реальним змістом.
Знову ж треба визнати, що Декларація принципів поступалася
радикалізмові Естонського проекту. Декларація властиво вимагала
капітального ремонту драного СРСР і підвищення ролі України в
ньому, зокрема її представництва на міжнародній арені, передачі
влади з рук компартії в руки Рад народних депутатів, ліквідації со-
юзних міністерств, створення республіканських військових форму-
вань, переходу від планової до ринкової економіки, а також цілого
ряду демократичних реформ і свобод, зокрема, свободи слова, пере-
сування, віровизнання, а також втілення української мови в держав-
ні інститути і багато іншого.
Необхідно зазначити, що керівництво УГС сприяло утворенню
інших громадських організацій. Під її егідою виникла «Українська
асоціація незалежної творчої інтелігенції», яка видавала свій журнал
«Кафедра», «Комітет захисту Української Греко-Католицької Церк-
ви (журнал «Християнський голос»); ще один художньо-політичний
альманах «Євшан-зілля», декілька газет і бюлетенів.
Радянська влада пробувала паралізувати діяльність УГС, засто-
совуючи стару репресивну практику. Але м’якість репресивних за-
ходів, напівзаходи не дали бажаного результату. Авторитет УГС був
такий великий, що в 1990 році вона провела в депутати Верховної
Ради УРСР 13 своїх членів і стала ініціатором створення опозиції у
Верховній Раді під назвою «Народна Рада», чисельністю 120 членів.
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УГС не відійшла з історії та свідомости українського народу.
29 квітня 1990 року на Установчому з’їзді вона була перетворена в
першу незалежну політичну партію під назвою «Українська Респуб-
ліканська партія».
За виданням: Права человека в России: прошлое и настоящее.
Сборник докладов и материалов научно-практической конферен-
ции. Пермь. 21 – 23 июня 1999 г. – Пермь, 1999. – С. 118 – 125.
(Переклад з російської).

ПОЇЗДКА В МИНУЛЕ
Так склалася історія російського народу, що він разом з упокоре
ними націями й народностями найдовше двигав на своїх раменах
тоталітарний режим. Відійшов у минуле німецький націонал-со-
ціалізм, канули в Лету фашизм в Італії та Іспанії, а комуністичні
леґіони «заплечных дел мастеров» і далі наповнювали безмежні про-
стори російської імперії тілами сотень тисяч борців за свободу. Де-
що про масові репресії проривалося крізь колючий дріт. У вільному
світі по радіо й телебаченню звучали імена репресованих українсь
ких патріотів, заарештованих у 60-х роках, та політв’язнів, які в 40-х
рр. зі зброєю воювали проти режиму.
Отже, обдурювати світову громадськість казками про «Країну
Рад», «где так вольно дышет человек», уже не вдавалося. А тут наспі-
ли події, що вихлюпнулися за колючий дріт кордону СРСР. На поль-
ські, чеські події, жорстоку масакру п’яної солдатні в Афґаністані
гостро відреаґувала не лише західноєвропейська правиця. Ліві пар-
тії, які демонстрували свою прихильність до СРСР, утратили знач-
ну частину своїх членів. Соціалізм російського зразка перестав бути
модним.
Власне, в такій атмосфері Л. Брежнєв 1 серпня 1975 року під-
писує відомі Гельсінкські домовленості 33 країн Європи, США і Ка-
нади про дотримання прав людини. Цим вимушеним політичним
кроком Брежнєва мав, за планами імперських ідеологів, переконати
в’їдливих журналістів Заходу, що верхівка СРСР теж люди і дотри-
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муються основних демократичних принципів. Але події розгорта-
ються в не передбаченому КПРС напрямі.
Як гриби після дощу, в різних республіках СРСР почали вини
кати громадські групи сприяння виконанню Гельсінкських домовле-
ностей. У Москві таку групу очолив академік Юрій Орлов (створена
12 травня 1976 року), в Україні – відомий український письменник
Микола Руденко (9 листопада 1976 року). Дуже скоро Українська
Гельсінкська Група чисельно зросла і почала видавати Меморандуми,
в яких фіксувалися факти порушень Гельсінкських домовленостей,
«Інформаційний бюлетень», до якого згодом мали причетність моя
дружина Ольга і я та дружина політв’язня Івана Геля – Марія.
Недовго діяла Українська Гельсінкська Група. В Україні почала-
ся нова хвиля арештів, і за ґратами вже 5 лютого 1977 року опинили-
ся гельсінкці Микола Руденко та Олекса Тихий, 23 квітня – Микола
Матусевич і Мирослав Маринович, 12 грудня – Левко Лук’яненко,
згодом Іван Кандиба. Гельсінкський рух поповнили Юрій Литвин,
Василь Овсієнко, Василь Стус та інші.
Звертає на себе увагу перманентність руху опору в Україні. Кож-
не десятиріччя позначене хвилями арештів. І тому в концтаборах
українців було найбільше.
У різні періоди репресивна імперська машина розміщувала та-
бори в різних реґіонах. Для 40 – 50 рр. – це Північ Росії, Сибір,
Казахстан. Кінець 50-х, 60 – 70-і рр. – в основному, Мордовська
Автономна Республіка. Кінець 70-х, 80-і рр. – Урал. Саме там, у селі
Кучино Чусовського району Пермської области, були розміщені два
політичні концтабори: суворого і особливого режиму. Власне кон-
цтабір особливого режиму – умовна назва. Він більше нагадував
тюрму. З його приміщень в’язень не міг вийти на подвір’я. Він весь
час знаходився в камері. В одній камері спав, через коридор у другій
камері працював. Режим був особливо суворий. Систематичні, часті,
провокаційні обшуки, які принижували людську гідність, призво-
дили до конфліктів з наглядачами, відтак до покарань.
Кучинський особливий чисельно був невеликий. На час мого
прибуття туди в грудні 1982 року тут знаходилося 24 політв’язні, з
яких більше половини – українці.
Саме українська група політв’язнів потерпала найбільше. Про-
тягом одного 1984-85 року загинули 4 українці: Олекса Тихий, Юрій
Литвин, Валерій Марченко і Василь Стус.
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Та час на місці не стояв. Наші видатні волонтери свободи були
останніми жертвами поліційної системи. Через два роки після смер-
ти Василя Стуса Кучинський «концтабір смерти», як його нарекла
вільна преса, перестав існувати. А решту останніх могікан (18 осіб)
8 грудня 1987 року відправили ще далі від людських очей і вух – у
концтабір № 35, що на станції Всехсвятська, вище в гори Урал. Се-
ред них були українці Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Іван Кан-
диба, Петро Рубан, Григорій Приходько, Іван Сокульський.
Проте розголос у світі про горстку мучеників наростав. Вони
були звільнені у 1988 р.
Під тиском світової громадськости й українського патріотично
го руху, який почав організовуватись у просвітянські та громадсь
ко-політичні організації (Український культурологічний клуб, Ук-
раїнська Гельсінкська Спілка, Товариство української мови «Про-
світа» та ін.), у видання ґазет і журналів. Владці здавали позицію за
позицією.
Жоден з редакторів згаданих видань не опинився за ґратами
(у Львові виходили «Український вісник» – редактор В’ячеслав Чор-
новіл, «Кафедра» – редактор Михайло Осадчий, «Християнський
голос» – редактор Іван Гель, альманах «Євшан-зілля» – редактор
Ірина Калинець; у Дніпропетровську Іван Сокульський видавав
«Пороги»; понад десяток інформаційних бюлетенів, що виходили в
Галичині, на Право- і Лівобережній Україні – це перелік далеко не
повний). Штрафи, 15 діб арешту були для колишніх політв’язнів, які
10 – 15, а то й більше років знаходились у неволі, не болючіші від
укусу комара. Вони лише запалювали до праці. Режим не міг удати-
ся до масового терору, виступаючи в ролі демократичної влади, яка
перебудовує суспільство «з великої табірної зони», що охоплювала 21
млн. квадратних кілометрів, на конституційну державу, де править
«Його величність Закон», а не воля чиновника. Саме за таких умов
КПРС узяла на себе невластиву їй роль «голуба демократії» – во-
на приймає рішення про ліквідацію політичних концтаборів. Так,
через 70 років існування цієї злочинної структури, яка ввійшла в
історію під назвою ГУЛАГ (Главное управление лагерей), у місцях
господарювання залишились хіба що шматки поіржавілого колючо-
го дроту, яким колись відгороджували борців за свободу від зовніш-
нього світу.
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Цей репресивний монстр, що розпростер свої щупальці по всій
імперії, не одне десятиріччя навіював жах на людей.
Проте в Росії у найжорстокіші періоди її історії завжди знахо
дилась хоч невелика група людей, які кидали виклик тиранії. Пере-
конливим доказом перманентности того руху є діяльність унікальної
й загадкової постаті російського вельможі Андрія Курбського, який
став на прю з хворобливо жорстоким царем Іваном Грозним, чи
всесвітньовідома постать провісника краху дому Романових – Олек-
сандра Ґерцена.
Історія нашого «концтабору особливого режиму» тому підтверд-
ження. Його організував ГУЛАГу 1980 році в приміщенні колишнього
тартака, переселивши з Мордовії політичних рецидивістів. Коротку,
але трагічну історію вписав цей гулагівський тартак у книгу зло-
чинів російського імперіалізму. І хоч серед політв’язнів концтабору
№ 36 росіян було всього кілька осіб, але вони продовжили лінію
опору тоталітаризмові.
Ще в концтаборі перебували політв’язні, а вже в середині 1988 р.
група науковців і викладачів вищої школи Пермської области ство-
рила товариство «Меморіял». У 1993 році вони взяли приміщення
кучинського «концтабору смерти» ВС-389/36 під свій захист і вирі-
шили перетворити його на Меморіяльний музей історії політичних
репресій і тоталітаризму в СРСР «Перм-36».
Уже в 1995 р. відбулося відкриття Музею, на якому були присут-
ні довголітній в’язень Василь Овсієнко, згодом обраний членом Ради
музею, сини покійних політв’язнів Василя Стуса – Дмитро та Олек-
си Тихого – Володимир зі своїми синами Антоном та Юрієм.
Цього 1999 року 21 – 23 червня у Пермському педагогічному
університеті відбулася наукова конференція «Права людини в Росії:
минуле і сучасне». У ній узяли участь науковці Москви, Петербурга,
Ярославля, Новосибірська, Красноярська та інших міст. З України
приїхали Василь Овсієнко та я.
Нам, українцям, вдалося побути тільки на засіданні однієї сек-
ції, яка обговорювала специфіку радянського тоталітаризму. 22 чер-
вня ми відвідали Кучино, місце поховань наших друзів, знайомили
ся з Музеєм, були екскурсоводами груп, які відвідали Музей. По
пулярність Музею висока. Тільки за один день 22 червня Музей
відвідало 11 груп (в основному школярі й студенти), понад 300 відві-
дувачів.
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Із записів у Книзі відвідувачів можна дійти висновку, що заснов
ники Музею створили потужний центр деімперіалізації свідомости
російської молоді. Та й не тільки молоді. В одному із записів чи-
таємо: «Благодарим за предоставленную возможность увидеть, как
далеко нашему российскому обществу до гуманного отношения к
человеку. Особенно поражает то, что нас отделяет от этого периода
всего несколько лет, а может быть, пока еще и ничего не отделя-
ет. Сколько нам предстоит еще растить в себе духовные силы, что-
бы вывести страну из этого беспредела», записала група соціальнопсихологічного захисту м. Лисьви Пермської области. А ось голос
шкільної дітвори: «...учащиеся школы с. Верхнее Калино: сколько
испытаний выпало на Вашу долю, узники лагеря! Мы не хотим, что-
бы такое повторилось, чтобы опять позор выпал на нашу красивую
уральскую землю».
Безперечно, Музей працює на демократію. Музей працює про-
ти жириновських і лімонових, які й сьогодні зайняті воскресінням
імперії. Мешканці с. Каліно, працівники центру в Лисьві не хо-
чуть ганьбити прекрасну уральську землю густою мережею конц-
таборів.
– Іване, – спитав я, ще будучи в’язнем наглядача Кукушкіна, –
скільки у вашому управлінні концтаборів? – «90», – відповідає він.
Тепер Іван Кукушкін працює в майстерні при Музеї...
Pro i contra – одвічний процес поділу суспільства на тих, хто ди
виться і прямує вперед, і на тих, хто оглядається і рачкує назад.
Наші виступи на теоретичній конференції торкалися делікатних
питань практики російського тоталітаризму й не завжди знаходили
суголосні міркування. В. Овсієнко виголосив доповідь «Українська
Гельсінкська група», в якій торкнувся захисту національних прав
українського народу.
У своїй доповіді «Специфіка правозахисного руху напередодні
розвалу радянської імперії» я підкреслив, що з часу заснування Ук-
раїнської Гельсінкської Спілки (липень 1988 р.) український право-
захисний рух основну увагу звернув на захист української нації й на
її право на утворення незалежної держави.
Доповіді російських учених торкалися форм і методів тоталі
тарного режиму в боротьбі проти опозиції. Професор В. Шишкін
говорив про утворення в 1920 р. провокаційних груп, які тероризу
вали населення, а через 25 років пустошили нашу землю. Філософ
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В’ячеслав Сербиновський в імпровізованому виступі порушив про-
блему прав особи в російській філософії ХІХ – ХХ ст. Кандидат іс-
торичних наук Андрій Суслов, організатор конференції, познайомив
аудиторію з такою формою репресій, як спецпоселення.
Можна з упевненістю сказати, що публікація матеріялів конфе
ренції сприятиме поглибленому вивченню природи російського то-
талітаризму. Якщо кожний громадянин Росії пізнає його суть і при-
роду, тоталітаризм назавжди буде похований у глибокій могилі.
Газета «Український форум», ч. 22-23 (29-30). – 1999. – 8 липня.

НОСТАЛЬГІЯ ЗА ІМПЕРІЄЮ
Те, що IV Міжнародна конференція «Діалог української і ро
сійської культур в Україні» не відбулася як діалог двох культур, ма-
буть, не здивувало її делеґатів. Створювалося враження, що допові-
дачі не відчувають потреби в діалозі: вони приїхали заявити свою
позицію. Тому організатори зібрання підготували конференцію як
монолог представників російської общини. Отже, не випадково
політолог Володимир Малинкович назвав свою доповідь «Почему у
нас не получается диалог?» Тому напрошується відповідь, що такий
діалог російській громаді України не зовсім вигідний. І він розхо-
диться із задумом організаторів.
Адже національна політика України щодо національних мен
шин пов’язана договором з національною політикою Російської
Федерації щодо української діаспори в Росії. І присутність ук-
раїнської сторони на конференції розширила б об’єкт дискусії про
стан української культури в Росії. Скажемо зразу: плачевний стан.
І якщо серед хору критиків української національної політики
прозвучав арґументований виступ Голови автономії «Українців у
Росії», то він потонув у хорі голосів українських росіян, які не
спромоглися торкнутися питань, порушених п. О. Руденком-Де-
сняком.
Адже діалог змусив би багатьох доповідачів міняти тон і вектор
критичних виступів з Києва на Москву. Важко було би в атмосфері
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діалогу народному депутатові України п. Володимиру Алексеєву го-
ворити про дух русофобії в Україні, коли погромлено єдиний ук-
раїнський храм УПЦ КП в Ногінську біля Москви, говорити про
«мовно-культурну дискримінацію росіян в Україні» за умов справж-
ньої дискримінації українців у Росії. Чи з проявами українофобії,
яка останніми роками культивується в середовищі російських уче-
них-гуманітаріїв. Свого часу я писав про таких цинічних україно
фобів, як А. Царинний та його працю «Украинское движение», в
якій автор повторює інсинуації ідеологів кінця XIX століття кат-
ковського спрямування.
Згідно з їхніми дослідженнями, саме поняття «український на-
род» вигадали поляки. Після промивання мізків російській науці
інтернаціональною ідеологією такий відвертий цинізм вийшов з
ужитку, але вогнище шовінізму не погасло. Десь там, на дні російсь-
кої національної свідомости, жевріла іскра зверхнього, підступного
трактування етногенезу України й українського народу.
І як тільки розпався, як трухлява клуня, Радянський Союз –
ожила мила серцю російського шовініста давня ідея. У згаданій пра-
ці А. Царинного в розділі «Ополячивание западнорусского населе-
ния в XIV веке» читаємо:
«Сколь это не странным покажется, но исторически совершенно
достоверно, что «украинский народ», а затем и политический о нем
вопрос сочинили польские ученые и писатели вслед за разделами
Польши в 1772, 1793 и 1795 годах. В эпоху блестящего расцвета Поль-
ши, в XVI веке.., каждый образованный поляк прекрасно знал, что в
состав Польско-Литовского государства входят области, населенные
русскими, а не поляками». Ось де слід шукати фобії, але не русо-, а
українофобії. Напрошується питання, чи не варто російській діас-
порі в Україні час від часу поглядати на північ від хутора Михай-
лівського і намагатися гасити фобію? Адже екзальтований шовінізм
може бути небезпечний не лише для українців (сьогодні в Чечні ги-
нуть не тільки чеченці).
Я знову хотів би торкнутися етнонімів. Можливо, поляк і знав,
як називали українців іноземці. А росіяни не знали у XV столітті,
що іноземці їх називають «москами». Але український народ таки
знав, на якій землі він живе, і хто він не в кінці XVIII, а ще в сере-
дині XVII століття, бо співав:
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«Ой, Морозе, Морозенку,
ти славний козаче!
За тобою, Морозенку,
вся Вкраїна плаче».

І не тільки в XVII столітті, але й набагато раніше, «Україна»,
«українець» вживалися в народних піснях та думах.
Нагадаємо, що на конференції представники російської діаспо-
ри не вперше вимагали надання російській мові статусу державної.
Проте жоден з них не торкнувся стану української мови в Росії. Про
державний статус, не про сотні ґазет українською мовою, не про ба-
гатогодинні щоденні радіо- й телепередачі мріє українська діаспора
в Росії, а про періодичні виступи українських учених і митців у Росії
з питань культури, науки і політичної ситуації в Україні. Хоча б раз
на тиждень!
Кладемо на стіл таблиці поширення російських шкіл в Україні,
відсоток яких у Криму сягає 98,1 %, в Донецьку – 90 %, в Лугансь-
ку – 86,8 %. І навіть у колишній столиці УРСР, Харкові – 53,1 %.
Цей перелік можна продовжити. Подібна ситуація у Дніпропет-
ровську, Запоріжжі та інших містах. Російська мова досі вживається
у значній частині обласних та районних держадміністрацій. І все ж
російські інтелектуали вимагають!
Панові Руденку-Десняку було набагато простіше доповідати кон-
ференції про стан українства в Росії. Він обійшовся без таблиці про
шкільництво. Адже в Росії нема жодної української школи! І жодно-
го району чи міста, заселених українцями, в яких урядові структури
користувалися б українською мовою. Він уникнув перераховування
реґіонів, що заселені українцями, мовою адміністрації яких є ук-
раїнська. Їх теж немає. У такій ситуації говорити росіянам про «Ван-
дею» чи «Русскій «Тітанік»» навіть при неоднозначному трактуванні
цих понять не зовсім тактовно.
Треба зауважити, що атмосфера конференції не сприяла кон-
солідації української політичної нації. І саме такий тон задав голо-
вний доповідач п. Микола Шульга – заступник директора Інституту
соціології НАН. Він потішив делеґатів результатами соціологічних
досліджень, які переконливо ілюструють подальший наступ руси-
фікації в Україні. Парадоксально? Але це так. Ми можемо тільки
обурюватися чи дивуватися, що в Українській незалежній державі
злива русифікації, що охопила Україну з половини 30-х років, не
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відхлинула після 24 серпня 1991 року, а перетворилася у струмок і
постійно освоює нові реґіони. Тут не місце з’ясовувати причини, але
результати соціологічних досліджень із доповіді пана Шульги таки
варто навести: якщо в 1994 році 56,5 % українців надавали перевагу
анкетам соціологічних досліджень українською мовою, то в 1999 –
анкет українською мовою вимагали лише 49,1 %». Автор запитує:
«Как реагировать на русскость?»
Без будь-яких застережень пан Шульга рекомендує залишити
такий стан без змін, оскільки, на його думку, він є проявом «при-
знания этнокультурной плюралистичности общества, ... в том чис-
ле равенства всех этнических, языкових, религиозных групп», ро-
зуміючи під словом «всех» тільки російську меншину, полишаючи
на узбіччі суспільне життя греків, поляків, румунів, угорців та ін-
ших національних громад.
Дивне розуміння поняття «всех». Воно ніби зійшло зі шпальт
преси Мефістофеля Михайла Суслова. Проте пан Шульга лише кон-
статував явище, подав його соціологічний зріз і висловив позитивне
ставлення до нього. Та це ще не наука, а тільки первинна обробка
соціологічних досліджень. Наука вимагає відповіді на питання, чо-
му так сталося і що відбувається з корінною нацією держави, яка
на очах скорочується, як бальзаківська «шаґренева шкіра». У своїй
доповіді пан Шульга виступив як специфічний лікар, який хворобу
вважає нормою.
Чи не «доборолась Україна до самого краю», якщо соціологічну
науку Національної академії наук України очолює людина, яка, по
суті, жодним словом не осудила процесу русифікації в Україні? Про-
те він не одинокий. У Національному інституті українсько-росій-
ських відносин, який підпорядкований Раді Національної Безпеки
і Оборони України, є вчені, котрі поділяють думки пана Шульги.
Так, пан Анатолій Гуцал – перший заступник директора згаданого
інституту – переконував аудиторію, що «так называемая руссифика-
ция – не насилие». На його думку, український учений стає російсь-
комовним, щоб прилучитися до скарбів російської науки.
Власне, на ці невеличкі штрихи можна було б не звертати уваги,
якби вони не віддзеркалювали загальної атмосфери, яка панувала в
залі. І з жалем констатую, що конференція не стала позитивним ета-
пом у консолідації української політичної нації, а лише загострила
протистояння. І в цю справу свою лепту вніс Національний інсти-
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тут українсько-російських відносин. Залишається констатувати, що
не все ще гаразд у нашому домі. Чи не пора, замість аплодисментів,
бити в дзвін на сполох?
Газета «Український форум», ч. 43. – 1999. – 16 грудня

УРОКИ ІСТОРІЇ
10 років тому, 21 січня 1990 року, український народ вдруге, піс-
ля 70-річної невільницької мовчанки, соборно відзначив історичну
подію – проголошення злуки двох українських держав – Західноук
раїнської Народної Республіки та Української Народної Республі-
ки – в одну державу.
Уроки історії завжди повчальні. Незалежно від того, які їхні
наслідки. Проте перші кроки молодих українських держав і досі
викликають подив. Ще міцно не ставши на ноги, ще до кінця не
сформувавши управлінські структури, лідери обох держав вживають
заходів до об’єднання. Лишень півтора місяця відділяє уряд ЗУНРу
від проголошення у Львові незалежности, а вже 1 грудня 1918 р. Де-
ржавний Секретаріат укладає з Директорією Української Народної
Республіки «передвступний договір про маючу наступити злуку
обох українських держав в одну державну одиницю». А ще через
місяць представницький орган ЗУНРу – Українська Національна
Рада – 3 січня 1919 р. затвердила цей договір. Оточена зусібіч воро-
гами, УНР своїм універсалом проголосила об’єднання двох держав,
після якого ЗУНР була перетворена в західні області УНР.
Сьогодні важко прогнозувати, як би реалізувався на практиці
Акт Злуки. Проте тоді, у вогні революцій, молоді державні мужі мо-
лодих республік проявили державний розум і волю, напевне, дола-
ючи особисті амбіції. Я не випадково звертаю увагу на психологічні
особливості лідерів української революції. Саме їхній досвід є пов-
чальним уроком для кількох десятків нинішніх патріотичних пар-
тій, які досі обмежуються лише закликами до об’єднання.
Десять років тому ця проблема була менш складною. Утворений
у вересні 1989 р. багатосоттисячний «Народний Рух України за пере-
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будову» ввібрав у себе не тільки окремі групи активних громадян. До
нього увійшли новостворені патріотичні громадські організації: Ук-
раїнська Гельсінкська Спілка, Товариство української мови, Грома-
да, а також тисячі колишніх членів КПУ. Їх єднала ідея демократи-
зації існуючого режиму та перспектива утворення української неза-
лежної держави. Проте в цій єдності, зафіксованій у Програмі НРУ
та ухвалах Установчого з’їзду з одного боку і виступах делеґатів – з
другого, – амплітуда політичних уподобань коливалася від Руху за
перебудову до руху за незалежність. І хоча мотивація позицій була
різною (передчасно говорити про незалежність, не варто дратувати
ведмедя, народ не готовий до таких радикальних планів, або: не
прогайнуймо сприятливої ситуації, мобілізуймо зусилля патріотич-
них сил для перетворення квазіукраїнської республіки в незалежну
державу), вона справді відбивала настрої реґіонів України.
Якщо на Заході ідея самостійности України була складовою сві-
тогляду населення, то Наддніпрянщина, особливо Лівобережжя, в
основному орієнтувалася на єдність із Москвою. До речі, ці настрої
й досі збереглися з незначними змінами, впливаючи на політичний
склад парламенту та за його посередництвом гальмуючи державо-
будівні процеси. Така ситуація зумовила пошуки технології зміни
світоглядних стереотипів українських громадян. Адже різні погляди
на майбутнє України, власне, були тією річкою Збруч, яка й про-
лягла через свідомість українського народу. «Висушити Збруч у душі
народу!» – таке гасло звучало на з’їзді.
Проблема єдности нації хвилювала не тільки українську націо-
нально-демократичну громаду. Вона стала реальністю для кожного
народу, який опинився під московським чоботом. Адже КПРС узяла
курс на асиміляцію поневолених народів, викинувши на ідеологіч-
ний ринок «теорію відмирання націй».
Боротьба за національне самозбереження породила ідею сим-
волічного дійства, яке повинно б охопити сотні тисяч людей, зосе-
редити їхню увагу, вкарбувати в свідомість прообраз національної
єдности народу. Таким прообразом стала ідея живого ланцюга, в
якому громадяни, взявшись з руки, продемонстрували б свою націо-
нальну єдність. Улітку 1989 р. її реалізували балтійські підсовєтські
республіки.
Сьогодні в Україні точаться дискусії з приводу того, хто перший
кинув у пухку рухівську ріллю цю плідну ідею. Безсумнівно одне:
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вона перекочувала до нас із Прибалтики. Голова НРУ Іван Драч по-
чув її від Валентина Мороза у Франції, я дізнався про неї у столиці
Естонії Таллінні, беручи участь у Міжнародній Конференції з при-
воду 50-річчя Пакту Ріббентропа – Молотова. Були й інші джерела,
з яких люди дізнавалися про цей небуденний, хвилюючий захід.
Увертюрою до всеукраїнського свята Соборности України був
оригінальний міський ланцюг восени 1989 р. у Львові, який провели
УГС і Рух.
У жовтні 1989 р. Велика Рада НРУ прийняла ухвалу провести
21 січня 1990 р. живий Ланцюг Єднання Наддніпрянської і Західної
України від Львова до Києва – між двома центрами державного й
політичного життя України. Згодом патріарх українського письменс-
тва Олесь Гончар назвав цей Ланцюг Українською хвилею.
З листопада 1989 р. почалася енергійна підготовка. В областях і
Києві були створені оргкомітети, які готували транспорт для відправ
лення учасників ланцюга на зазначені місця. Члену Центрально-
го Проводу Руху Анатолію Шибіку вдалося роздобути в Інституті
картоґрафії карти-міліметрівки, які були роздані кожній крайовій
організації РУХу. На них відзначалися місця розташувань учасників
ланцюга.
Зауважу, що на засіданні Великої Ради РУХу висловлювалися
сумніви щодо доцільности такої акції: адже можуть не прийти люди,
й ідея єднання буде дискредитована; репресивні органи – міліція та
КГБ – розганятимуть учасників. Опоненти допускали нещасні ви-
падки на трасі і навіть жертви.
Аби паралізувати можливі провокації, голова РУХу Іван Драч
відвідав заввідділом пропаганди ЦК КПУ Леоніда Кравчука. Зустріч
була плідною. Л.М. Кравчук запевнив, що з боку влади не вжива-
тимуться ніякі заходи, які б перешкодили символічному дійству, а
міліція стежитиме за порядком на трасі.
1 січня 1990 р. у Рівному відбулася нарада представників оргко-
мітетів кількох крайових організацій НРУ: Рівненської (В. Червоній,
М. Поровський, І. Дем’янюк), Тернопільської (І. Квасновський),
Волинської (В. Кожевников, Л. Харченко), Вінницької (І. Нижник),
а також представник Хмельницької КО РУХу, на якій узгодили міс-
ця розташування учасників Ланцюга, а також забезпечення їх націо-
нальними прапорами.
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До речі, у Рівному, за вказівкою обкому партії, з продажу бу-
ло знято синю і жовту тканину, аби перешкодити святковості мані
фестації. Згодом обкомівську практику Рівного застосували й обко-
ми інших областей. Проте слабенькі укуси відмираючої імперської
адміністрації не зупинили волю сотень тисяч українських патріотів.
На трасу Львів-Тернопіль-Рівне-Житомир-Київ вийшли кількасот
тисяч громадян України, до них приєдналися КО Івано-Франківсь-
кої, Волинської, Вінницької, Хмельницької областей, перетворивши
дійство у загальнонаціональне свято народу, який усвідомив себе
суб’єктом історії і демонстрував перед світом свою суб’єктність.
Учасники Ланцюга пригадують, що на шляху зі Львова до Киє-
ва і навпаки тисячі автомобілістів гудками вітали його учасників.
Друга половина святкового Ланцюга мала завершитися всена-
родним мітингом. У Києві 16 січня відбулося засідання міської Ра-
ди, на якій голова міськради Валентин Згурський заявив, що місь-
крада ніякого офіційного рішення не прийматиме, оскільки голова
РУХу повинен був звернутися до міськради із заявою, а не з повідом-
ленням про мітинг. Але згодом і це питання розв’язалося.
З 20 по 21 січня Київський штаб РУХу працював усю ніч. За-
значу, що кількамісячна багатогодинна праця Секретаріату РУХу,
зокрема, пп. Галини Антонюк, Михайлини Бородай, Марії Куземко,
Богдана Тернопільського, Віктора Лінчевського, Петра Когуя, Сер-
гія Одарича та інших забезпечили високий рівень підготовки Лан-
цюга. Основна ж підготовча праця лягла на оргкомітети крайових
громадських організацій та їхніх керівників: у Львові – Б. Гориня, в
Івано-Франківську – М. Яковини, у Тернополі – М. Левицького, у
Рівному – М. Поровського, у Житомирі – С. Васильчука та на орг-
комітети допоміжних областей – Волинської, Вінницької. Саме від
них залежав успіх цього символічного дійства. До речі, Б. Гориню
було доручено координувати підготовку до свята на Галичині.
Вранці 21 січня о 7 год. ранку я виїхав у напрямі Житомира. Бі-
ля станції Святошин стояв автобус з людьми: це директор інституту
академік Павло Кислий привіз свій колектив для участі в Ланцюзі.
Згадав я про це не випадково, оскільки саме академік Кислий був
у числі тих київських опозиціонерів, котрі сумнівалися в успіхові
нашої святкової акції. Але коли остаточне рішення було прийняте,
п.Кислий першим серед киян разом зі своїм колективом зайняв від-
ведене інститутові місце. Саме від п. Кислого я довідався, що тіль-
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ки-що в напрямі до Житомира поїхав п. Леонід Кравчук. Можна
лише здогадуватися, які мотиви керували тоді високим партійним
достойником, що вирішив поглянути, як виглядає велична всеук-
раїнська маніфестація, вперше організована опозиційною до КПУ
силою. Дотепно про цей вояж висловився в Національній опері на
урочистих зборах 22 січня 2000 року за участю Уряду України Іван
Драч: «Вранці у спортивному костюмі в напрямі з Києва до Жито-
мира поїхав партійний діяч Л. Кравчук, а повернувся українським
Президентом».
Не було ще людей о 7-й на трасі. Та коли я повертався до Киє-
ва, жива людська хвиля майоріла прапорами. Ланцюг жив, Ланцюг
демонстрував волю сотень тисяч людей бути одним народом, однією
нацією, державною нацією. Одночасно на Софійському майдані
йшла підготовка до історичного мітингу.
Початок 90-го року всенародно утвердив наш прапор. Кінець
XX сторіччя змітає зі свого обличчя символіку неіснуючої держави.
Поволі йдемо вперед. Але безповоротно.
Газета «Український форум». – Ч. 3 (54), 2000. – 24 січня.
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ДОКУМЕНТИ

ДОПОВІДНА ЦК КП УКРАЇНИ
Останніх два роки в місті Львові діяла антирадянська націо-
налістична група, яка складалась в основному з молодої інтелігенції.
Найбільш активні учасники цієї групи в серпні-вересні 1965 року
були заарештовані, а в квітні 1966 року стали перед судом. Заареш-
товані були слідуючі особи:
Горинь Михайло Миколайович, 1930 року народження, урод
женець Львівської області, з вищою освітою (закінчив філологічний
факультет Львівського університету), працював психологом експери-
ментальної лабораторії заводу автонавантажувачів.
Горинь Богдан Миколайович, 1936 року народження, уродже
нець Львівської області, з вищою освітою (закінчив філологічний
факультет Львівського університету), бувший науковий працівник
Львівського музею українського мистецтва.
Масютко Михайло Савич, 1918 року народження, уродженець
Херсонської області, з вищою педагогічною освітою. До 1962 року
проживав в різних місцях Радянського Союзу. З 1962 по грудень 1964
року проживав у м. Львові і, будучи пенсіонером, працював худож-
ником по вільному найму. В грудні 1964 року переїхав жити в місто
Феодосію Кримської області.
Гель Іван Андрійович, 1937 року народження, уродженець Львів
ської області, працював слюсарем Львівського електровакуумного
заводу і одночасно навчався на ІV курсі історичного факультету
Львівського Університету. В 1964 році Гель за поширення антира-
дянських чуток двічі попереджався органами державної безпеки і
обговорювався в колективі заводу.
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Бутурін Степан Федорович, 1912 року народження, уродженець
Львівської області, з вищою юридичною освітою, працював бухгал-
тером профспілки працівників лісової і деревообробної промисло-
вості. В 1948 році був виселений в Красноярський край, а в 1953
році – звільнений.
Менкуш Ярослава Михайлівна, 1923 року народження, уродженка
Львівської області, бувший модельєр Будинку моделей інституту лег-
кої промисловості. До 1955 року була на нелегальному становищі в
підпіллі ОУН, її чоловік – бувший районний «провідник» ОУН Пус-
томитівського району, під кличкою «Богдан», вбитий в банді ОУН.
Косів Михайло Васильович, 1934 року народження, уродже
нець Івано-Франківської області, закінчив філологічний факультет
Львівського університету, працював зав. кабінетом франкознавства
Львівського університету. В 1964-1965 роках управлінням КДБ з
Косівим велась профілактична робота.
Зваричевська Мирослава Василівна, 1936 року народження,
уродженка Тернопільської області, з вищою освітою (закінчила фі-
лологічний факультет Львівського університету), працювала архі-
варіусом Львівського обласного державного архіву.
Осадчий Михайло Григорович, 1936 року народження, урод
женець Сумської області, закінчив факультет журналістики Львів
ського університету, працював старшим викладачем в університеті.
Садовська Ганна Вікторівна, 1929 року народження, уродженка
Польщі, з вищою освітою (закінчила Львівський політехнічний ін-
ститут), працювала і працює після звільнення керівником групи у
Львівському відділенні проектного інституту центроспілки.
У заарештованих була вилучена значна кількість машинописних
текстів, антирадянських документів, машинописний текст та фото-
копія організаційного програмного документу, так званих «Тез про
завдання українського визвольного руху», а також ряд антирадянсь-
ких книг і брошур, виданих за останній час Закордонними частина-
ми ОУН, Закордонним представництвом УГВР (Українська головна
визвольна рада) і іншими націоналістичними центрами, ворожа лі-
тература періоду буржуазної Польщі і гітлерівської окупації, 6 дру-
карських машинок та інші засоби розповсюдження документів.
Розслідування і судовий процес показали, що засуджені брати
Горині, Масютко, Гель і їх спільники, заарештовані по інших спра-
вах, київський критик Світличний Іван, художник Заливаха Опа-
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нас (м. Івано-Франківськ), викладач педінституту Мороз Валентин
(м. Луцьк) та інші, починаючи з 1963 року, поступово обробляли
своїх знайомих з числа молодої інтелігенції у ворожому націона
лістичному дусі. Спочатку між ними велись розмови про те, що ні-
бито на Україні має місце відхилення від ленінської національної
політики, обмеження української мови, русифікація, розповсюджу-
вали неопубліковані, а в ряді випадків ідейно порочні твори Л. Кос-
тенко, М. Вінграновського, І. Дзюби, В. Симоненка, І. Драча та де-
яких інших молодих літераторів.
Учасники цієї групи активно використовували для протаску-
вання націоналістичних ідей легальні можливості (вечори, концер-
ти, ювілейні дати і т. ін.).
Поступово діяльність цих осіб приймала більш ворожий на-
прямок. Серед них почали розповсюджуватись документи наклеп
ницького та провокаційного змісту, в яких вони в ряді випадків, тен-
денційно підібравши цитати з творів класиків марксизму-ленінізму,
рішень партійних органів з національного питання, зводили наклепи
на національну політику Комуністичної партії і Радянського уряду.
В кінці 1964 року – на початку 1965 року брати Горінь М. і
Горінь Б., Масютко, Гель та інші почали розповсюджувати антира-
дянські документи під назвою «Тези про завдання українського виз-
вольного руху», в яких, зокрема, стверджували:
«...Радянське суспільство проминуло апогей свого соціального
розвитку. Держава в СРСР є державою авторитарної олігархії всесильних чиновників з розвинутою тенденцією до переростання у
воєнізований (профашистський) політичний режим».

Цей документ у ряді основних питань має спільні установки
з програмними документами націоналістичних зарубіжних центрів,
зокрема, він має ряд спільних положень з програмними документа-
ми ЗП УГВР:
«Україна – сучасна і майбутня» (Мюнхен, 1959 р.);
«Термоядерна зброя і революційний процес» (Андрій Камінсь-
кий, Нью-Йорк, 1964 р.) та інших, які були вилучені на квартирі
заарештованого Горіня М.
Великий вплив на учасників групи мав засуджений Масютко,
який, як встановлено судом, є автором особливо ворожих та наклеп
ницьких антирадянських документів.
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В одному з таких документів, що називається «Вечір Тараса
Шевченка», який був призначений для передачі за кордон, М. Ма-
сютко пише:
«Після узурпаторської петербурзької революції московський імперіалізм змінив свою шкіру, та не змінив свого звірячого нутра».

В цьому документі Масютко звертається до світового імперіа
лізму з закликом «Звільнити Україну». Він явно виступає як при
хильник американського імперіалізму.
В статті «Сучасний імперіалізм» Масютко висуває теорію про
існування в світі трьох форм імперіалізму: червоного, білого і ко-
ричневого, в якому СРСР трактується як представник червоного ім-
періалізму.
«...СРСР – це демагогічна назва. Вона не відповідає своїй суті.
Дійсна назва держави, яка носить цей псевдонім, повинна бути такою – Російська Комуністична імперія...»

Горінь М. у своїй антирадянській статті «Зауваження», де даєть-
ся оцінка статті Масютка «Сучасний імперіалізм», пише:
«Першою і вирішальною запорукою нашого успіху є висока національна свідомість нашого народу і готовність в найбільш вигідний час взятись за зброю».

Слідством і судовим процесом доведена антирадянська ворожа
діяльність заарештованих. Разом з тим виявилось, що ворожі дії
Косіва М.В., Бутуріна С.Ф., Садовської Г.В. не носили активного
характеру і не нанесли великої шкоди інтересам держави, вони були
звільнені до судового процесу і використані по справі як свідки.
23-26 березня відбулися судові процеси над Масютко М.С., Ге-
лем І.А., Менкуш Я.М., які відповідно були засуджені до 6, 3 та 2-х
з половиною років позбавлення волі. Судові засідання відбулися в
нормальній обстановці.
Судовий процес над братами Горінями, Зваричевською та Осад-
чим відбувався 13-18 квітня (1966 року. – Ред.) в будинку Львівсько-
го облсуду. Перші два дні суду біля будинку суду знаходилося 10-15
родичів та знайомих підсудних, які веди себе спокійно.
15 квітня до Львова з Києва прибули письменники і журналісти
Іван Драч, Ліна Костенко, Микола Холодний, Вячеслав Чорновіл,
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приїзд яких був з радістю зустрінутий родичами та однодумцями
підсудних. Вони стали заохочувати тих, що зібралися, до провока-
ційних дій щодо органів міліції та радянського суду.
В той же день, 15 квітня, при виводі заарештованих з будинку
суду біля входу зібралося до 30 чол. знайомих та родичів підсудних,
у центрі яких знаходилися Костенко, Драч, Чорновіл, Холодний, які
допускали образи працівників міліції та конвою, обурювалися дія-
ми властей в зв’язку з арештом Горинів, кидали підсудним квіти та
скандували слова: «Слава!», «Слава патріотам!», а в адресу радянсь-
ких органів кричали «Ганьба».
Такою ж провокаційною була поведінка цих осіб 16 та 18 квіт-
ня. 16 квітня в цих подіях брав участь і київський письменник Іван
Дзюба. Така поведінка київських літераторів і їх львівських спільни-
ків викликала обурення трудящих та громадськості Львова.
Драч був одним з інспіраторів та організаторів провокаційних
дій, закликав до «боротьби з порушенням законності, за правду, яка
переможе». В розмові з начальником Ленінського райвідділу міліції
т. Сабуровим Драч сказав: «Ви самі подонки, а тут вчинена роз
права над передовими українцями. Історія ще зведе нас на вузькій
тропі...»
Костенко 15 квітня весь час судового засідання знаходилася
у будинку суду, була одним з організаторів провокацій, ображала
працівників органів влади, схопила за кітель капітана міліції Шу-
лежко, штовхнула та ображала його та інших; коли вивозилися за-
арештовані, била кулаками по спецмашині, закликала присутніх
йти до будинку в’язниці, де знаходяться «неправильно засуджені».
Чорновіл, що був викликаний у судове засідання як свідок, від-
мовився давати свідчення, образив суд, назвавши його «судилищем»,
та намагався передати підсудним квіти.
Костенко та Драч звернулися до львівських письменників
І. Вільде, Р. Братуня та інших під час зустрічі з ними в редак-
ції журналу «Жовтень» з пропозицією виступити на захист зааре-
штованих, зібрати підписи та взяти на поруки Гориня Богдана.
Таке прохання в обласний суд було підготовлене та підписане
І. Вільде – головою Львівського відділення Спілки письменників
УРСР; Я. Стрецюком – секретарем цього відділення, Р. Іваничу-
ком – членом редколегії журналу «Жовтень», В. Лучуком – пое-
том, В. Гжицьким – письменником, Р. Лубківським – поетом,
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С. Трофимук – критиком, науковим працівником інституту сус-
пільних наук та головою Львівського відділення Спілки художни-
ків Е. Мисько.
Обласним комітетом КП України робляться висновки з цих
процесів і вживаються заходи до посилення ідейно-політичної ро-
боти серед трудящих, зокрема серед творчої інтелігенції та сту-
дентської молоді. Передбачається проінформувати парторганізації і
провести закриті партзбори для обговорення поведінки комуністів,
які підписали прохання про звільнення на поруки засудженого
Б. Горіня.
Провести збори в колективах трудящих, де виявлені люди, які
підтримували зв’язки з засудженими.
Особлива увага звертається на посилення пропаганди ідей друж-
би народів, пролетарського інтернаціоналізму, на викриття ворожої
ідеології українського буржуазного націоналізму та підвищення
політичної пильності серед трудящих.
СЕКРЕТАР ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ
КП УКРАЇНИ В. КУЦЕВОЛ

Нижче напис:
Зфн
№ 0210
27.ІV.66 р.
На першій сторінці машинопису штампи:
ЦК КП України
Відділ науки і культури
СЕКРЕТАРІАТ
Вхідний № 136
Особий сектор ЦК КП України
ТАЄМНА ЧАСТИНА
Вх. № 1293/73, 7 арк.
28.ІV.1966 р.
На звороті останнього, 7 аркуша:
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Центральний державний архів
громадських об’єднань України
Ф. № 1, оп. 94, спр. 6160
Нижче штампу:
9-15
*Мову обкому Компартії редаґувати не сміємо. – Ред.

ВИРОК
Ім’ям Української Радянської Соціалістичної Республіки
1966 року квітня 18 дня
Судова колегія в кримінальних справах Львівського обласного
суду в складі:
головуючого Рудика С.І.
народних засідателів: Пашука А.Й., Печенко Е.С.
при секретарі Юрко А.О.
з участю прокурора Антоненко Б.Т.,
адвокатів Коваль Я.Т., Малік М.С, Гребенюка Б.І., Савули Ю.М.
Розглянула у закритому судовому засіданні в місті Львові справу
про обвинувачення:
ГОРИНЯ Михайла Миколайовича, народження 20 червня
1930 р., уродженця с. Кнісело Жидачівського району Львівської
області, жителя м. Львова, українця, безпартійного, не судимого,
військовозобов’язаного, з вищою освітою, одруженого, до арешту
працювавшого ст. психологом лабораторії психології та фізіології
праці Львівського заводу автонавантажувачів, громадянина СРСР,
під вартою з 26 серпня 1965 р., в злочинах, передбачених ст. ст. 62
ч. 1, 64 КК УРСР;
ГОРИНЯ Богдана Миколайовича, народження 10 лютого 1936 р.
уродженця с. Кнісело Жидачівського району Львівської області,
жителя м. Львова, українця, безпартійного, не судимого, військово
зобов’язаного, з вищою освітою, не одруженого, до арешту працю-
вавшого науковим співробітником Львівського музею українського
мистецтва, громадянина СРСР, під вартою з 27 серпня 1965 р. – в
злочинах, передбачених ст.ст. 62 ч. 1, 64 КК УРСР;
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ЗВАРИЧЕВСЬКУ Мирославу Василівну, народження 10 грудня
1936 р., уродженку с. Трибухівці, Гусятинського району Тернопіль-
ської області, жительку м. Львова, українку, безпартійну, не судиму,
з вищою освітою, не одружену, до арешту працювавшу архіваріу-
сом Львівського державного обласного архіву, громадянку СРСР, під
вартою з 24 серпня 1965 р. – в злочинах, передбачених ст. 62 ч. 1 КК
УРСР;
ОСАДЧОГО Михайла Григоровича, народження 22 березня
1936 р., уродженця с. Курмани Недригайлівського району Сумської
області, жителя м. Львова, українця, виключеного з членів КПРС в
зв’язку з цією справою, не судимого, з вищою освітою, не одружено-
го, до арешту працювавшого ст. викладачем кафедри журналістики
Львівського державного університету ім. Івана Франка, громадяни-
на СРСР, під вартою з 27 серпня 1965 р. – в злочинах, передбачених
ст. 62 ч. 1 КК УРСР.
Розглянувши матеріали кримінальної справи та перевіривши усі
докази в судовому засіданні, судова колегія обласного суду
знайшла:

Підсудні Горинь Михайло та Горинь Богдан на основі спіль-
ності антирадянських націоналістичних поглядів разом з деякими
іншими особами в 1964–1965 рр. розгорнули організаційну діяль-
ність, спрямовану на підрив радянської влади шляхом проведення
антирадянської націоналістичної пропаганди, розмноження та роз-
повсюдження антирадянської націоналістичної літератури та залу-
чення до цієї ворожої діяльності інших ідейно нестійких громадян,
головним чином з числа інтелігенції.
До своєї ворожої діяльності брати Горині залучили підсудних
Зваричевську, Осадчого та деяких інших осіб, які не тільки самі
одержували, читали антирадянську націоналістичну літературу, а й
поширювали її серед своїх друзів та знайомих.
Підсудний Горинь Михайло протягом 1964 – 1965 рр. з різних
джерел дістав антирадянську націоналістичну літературу «Стан і
завдання визвольного руху (неповні тези для обговорення)», «Про
сучасне і майбутнє України (неповні тези для обговорення)», «Ук-
раїнська освіта в шовіністичному зашморзі», «Сучасний імперіалізм»,
на яку склав свої «Зауваження», «Класова та національна боротьба
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на сучасному етапі розвитку людства», «Відповідь матері В. Симо-
ненка – Щербань Г.Ф.», «12 запитань для тих, хто вивчає суспільс-
твознавство» та видані за кордоном українськими буржуазно-націо-
налістичними центрами «Відповідь діячам культури УРСР від діячів
української культури в Америці і Канаді», «Вивід прав України»,
«Сучасна література в УРСР», «З приводу процесу над Погружаль-
ським», «Панорама найновішої літератури в УРСР», «Збірник на по-
шану українських вчених, знищених більшовицькою Москвою», «До
письменниці Ірини Вільде та її земляків, які не бояться правди»,
«Україна і українська політика Москви», «Доля українського шев-
ченкознавця в УРСР» та деякі інші, які перечитував сам, давав для
ознайомлення та розповсюдження підсудним Горинь Богдану, Зва-
ричевській, а через них – Осадчому, свідкам Старак, Кобилюх, Гель,
Лещак, Максимів, Панас, Жеплинському та іншим особам.
Підсудний Горинь Михайло сам особисто, через наведених під-
судних і свідків розповсюджував згадану антирадянську націоналіс-
тичну літературу шляхом друкування на власній спеціально для
цього закупленій друкарській машинці «Москва», друкарських ма-
шинках деяких державних установ, перефотографування.
Як видно з заключення спеціалістів (а.с. 23-73, т. 19), показів
підсудних та свідків, вилучена література за змістом є антирадянсь-
ка, націоналістична, спрямована на підрив основ радянської влади.
Підсудний Горинь Михайло винним себе визнав частково в
пред’явлених йому злочинах і показав, що збирав антирадянську
націоналістичну літературу, розповсюджував її, критикував окремі
недоліки в господарському будівництві країни, але мети повалення
радянської влади не мав.
Останні твердження підсудного Гориня Михайла не заслугову-
ють уваги, оскільки більшість документів, які поширював він, закли-
кали до боротьби проти радянського державного і суспільного ладу.
Крім того, вина Гориня Михайла по всіх епізодах пред’явленого
обвинувачення стверджується показами підсудних Горинь Богдана,
Зваричевської, Осадчого, свідків Старак, Геля, Лещак, Кобилюх,
Максимів та інших, які одержували від Гориня Михайла антира-
дянську націоналістичну літературу, читали її, розповсюджували
різними способами і засобами, вилученням антирадянської націо-
налістичної літератури та іншими матеріалами справи.
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Підсудний Горинь Богдан протягом 1964 – 1965 рр. від свого брата
підсудного Горинь Михайла та інших джерел діставав антирадянську
націоналістичну літературу «Стан і завдання українського визвольного
руху (неповні тези для обговорення)», «Про сучасне і майбутнє України
(неповні тези для обговорення)», «Українська освіта в шовіністично-
му зашморзі», «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство»,
«Відповідь матері В. Симоненка – Щербань Г.Ф.», «Повстаньте гнані
і голодні», «Сучасний імперіалізм», видані за кордоном українськими
буржуазно-націоналістичними центрами «Вивід прав України», «Па-
норама найновішої літератури в УРСР», «Збірник на пошану українсь
ких вчених, знищених більшовицькою Москвою», «З приводу процесу
над Погружальським», «Відповідь діячам культури УРСР від діячів
української культури в Америці і Канаді» та деякі інші, які читав
сам, одержані з інших джерел передавав Гориню Михайлу, окремі з
них давав підсудним Зваричевській, Осадчому, свідкам Ірині та Ігорю
Калинцям, Масютко, Світличному, Влязло, Садовській, Ольхом’як,
які за його завданням розповсюджували антирадянську літературу
шляхом перефотографування, розмноження на друкарській машинці,
спеціально закупленій для цього Горинем Михайлом, на друкарських
машинках Осадчого та деяких державних установ.
Як видно з матеріалів справи, показів підсудних та свідків вся
згадана література, яку поширював підсудний Горинь Богдан, за
змістом є антирадянська, націоналістична, спрямована на підрив
основ радянської влади.
Підсудний Горинь Богдан повністю визнав себе винним в
пред’явлених йому злочинах і показав, що був під впливом буржу-
азної націоналістичної ідеології, антирадянську літературу брав у
брата Гориня Михайла, свідків Світличного, Масютко, Кобилюха,
яку розповсюджував серед знайомих, друзів, організовував її роз-
множення шляхом фотографії та друкарських машинок, складав
конспекти окремих статей з журналів, які видаються закордонни-
ми націоналістичними центрами, визнав, що антирадянську націо-
налістичну літературу поширював свідомо, пропагував її, але мети
повалення радянського державного і суспільного ладу не мав.
Крім власних зізнань, вина підсудного Гориня Богдана стверд
жується показами підсудних Гориня Михайла, Осадчого, Звари-
чевської, свідків Ігоря та Ірини Калинець, Масютко, Максимів,
Садовської, Ольхом’як, які брали у Гориня Богдана антирадянську
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націоналістичну літературу, читали її, розповсюджували та розмно-
жували, та іншими матеріалами кримінальної справи.
Як видно із змісту літератури, яку розповсюджував Горинь Бог-
дан і інші підсудні, то така є наклепницькою, ворожою, націоналіс-
тичною писаниною, що порочить радянський державний і суспіль-
ний лад, а частина цієї літератури закликає до повалення радянської
влади.
Підсудна Зваричевська, перебуваючи в дружніх взаємовідноси-
нах з братами Горинями Михайлом та Богданом і поділяючи їх ан-
тирадянську націоналістичну діяльність, знайомилась на квартирі
Гориня Михайла з антирадянською літературою і з початку 1965 р.
до арешту проводила ворожу націоналістичну пропаганду шляхом
поширення літератури, яка за змістом є наклепницькою і порочить
радянський державний і суспільний лад.
Зваричевська ознайомила з антирадянським документом «З при-
воду процесу над Погружальським» свідків Калинця, Дмитерко,
Дзьобан, передала надрукований текст цього документа Гелю, Заста-
вецькому, Бесарабу, останньому передала і видану за кордоном «Па-
нораму найновішої літератури в УРСР» та ознайомила його з антира-
дянським документом «Відповідь матері В. Симоненка – Щербань».
Заарештована одержала від Калинця декілька екземплярів
«З приводу процесу над Погружальським» та від Горинь Михайла
статті антирадянського змісту «Сучасний імперіалізм», «Класова та
національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», «Від-
повідь матері В. Симоненка – Щербань» і з метою їх розповсюджен-
ня відвезла в липні місяці 1965 р. інструкторам туристичного табору
«Полонина» гр. гр. Морозу та Заставнецькому, в серпні місяці 1965 р.
передала працівнику обласної бібліотеки Мандюку «З приводу про-
цесу над Погружальським», «Відповідь матері В. Симоненка – Щер-
бань Г.Ф.», «Класова та національна боротьба на сучасному етапі
розвитку людства». На квартирі Зваричевської органами слідства ви-
лучені 5 екземплярів антирадянських націоналістичних документів
«З приводу процесу над Погружальським», «Радянізація П. Тичи-
ни», «Відповідь матері В. Симоненка – Щербань», які були приго-
товлені для розповсюдження.
Допитана по суті пред’явленого обвинувачення підсудна Зва-
ричевська повністю визнала себе винною в скоєнні перелічених
злочинів, пояснила суду, що нині повністю засуджує свою анти-
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радянську націоналістичну діяльність, вина Зваричевської стверд-
жується також вилученням націоналістичної літератури на квартирі
та обласній бібліотеці, показами підсудних Горинів Михайла та Бог-
дана, свідків Заставецького, Калинця та іншими матеріалами кри
мінальної справи.
Підсудний Осадчий, працюючи ст. викладачем кафедри жур-
налістики Львівського державного університету ім. Ів. Франка, на
професійній основі познайомився з Горинь Богданом та прожива-
ючим в м. Києві гр. Світличним, від яких періодично одержував
антирадянську націоналістичну літературу, з метою послаблення ра-
дянської влади вів наклепницьку, ворожу пропаганду шляхом по-
ширення цих документів.
Так, в травні місяці 1965 р. прибувший з м. Києва журналіст
Чорновіл в м. Львові на квартирі і друкарській машинці Осадчого
віддрукував кілька екземплярів ворожого наклепницького докумен-
та «З приводу процесу над Погружальським», з яких один екземпляр
передав Осадчому, а останній з цим документом ознайомив свідків
Сандурського, Остафійчука, Косіва.
Від цього ж гр. Чорновола підсудний Осадчий одержав документ
ворожого змісту «Промова Д. Ейзенхауера на відкритті пам’ятника
Т.Г. Шевченка в Вашінгтоні» і з метою його поширення на власній
друкарській машинці передрукував текст і передав Горинь Богдану
та Масютко.
Підсудний Осадчий одержав від Горинь Богдана програмний
документ антирадянського змісту «Стан і завдання українського
визвольного руху (неповні тези для обговорення)», на який склав
свій «Відгук» і передав його Гориневі Богдану.
Підсудний Осадчий на попередньому слідстві та в судовому за-
сіданні визнав себе винним в скоєнні наведених злочинів, крім то-
го, його вина стверджується показами Горинів Богдана та Михайла,
свідків Сандурського, Косіва, Остафійчука, вилученими матеріала-
ми кримінальної справи.
Поскільки в судовому засіданні не зібрані переконливі докази
про те, що ворожий документ «12 запитань для тих, хто вивчає сус-
пільствознавство» Горинь Михайло одержав від підсудного Осад-
чого, то цей епізод підлягає виключенню з обвинувачення остан-
нього.
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Підсудні Горині Михайло та Богдан, проводячи антирадянсь-
ку націоналістичну пропаганду, втягували в коло злочинної діяль-
ності інших осіб, для розмноження ворожої націоналістичної лі-
тератури використовували спеціально закуплену друкарську ма-
шинку і інші технічні засоби (фотографія, друкарські машинки),
встановили зв’язки з своїми однодумцями в містах Києві, Луцьку,
Івано-Франківську та організували обмін з ними ворожою літера-
турою.
Тому судова колегія вважає кваліфікацію їх злочинної діяль-
ності по ст. ст. 62 ч. 1, 64 КК УРСР вірною.
Підсудні Зваричевська, Осадчий свідомо займались пропаган-
дою антирадянської націоналістичної літератури, яка порочила ра-
дянський державний і суспільний лад, і їх дії кваліфіковано по ст. 62
ч. 1 КК УРСР вірно.
При обранні міри покарання і виду виправно-трудових колоній
всім підсудним судова колегія обласного суду враховує суспільну
небезпеку скоєних злочинів, особовість підсудних, організуючу
роль в учиненні злочинів Горинь Михайла, визнання підсудними
своєї вини, розкаяння Гориня Богдана і Зваричевської в скоєних
злочинах.
Відповідно до ст. 93 КПК УРСР, судові витрати по справі в сумі
731 крб. 55 коп. слід стягнути з підсудних з урахуванням їх ступеню
вини.
Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК Української РСР, судова колегія
обласного суду
Засудила

Гориня Михайла Миколайовича по ст.ст. 62 ч. 1, 64 КК УРСР
до шести років позбавлення волі, Гориня Богдана Миколайовича по
ст.ст. 62 ч. 1, 64 КК УРСР до трьох років позбавлення волі, Осадчого
Михайла Григоровича по ст. 62 ч. 1 КК УРСР до двох років позбав-
лення волі, Зваричевську Мирославу Василівну до восьми місяців
позбавлення волі.
Відбуття міри покарання засудженим Горинь М.М., Горинь Б.М.,
Осадчому М.Г. визначити в виправно-трудових колоніях суворого
режиму.
Термін відбуття мір покарання засудженим врахувати:
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Горинь М.М. з 26 серпня 1965 року,
Горинь Б.М. з 27 серпня 1965 року.
Осадчому М.Г. з 27 серпня 1965 року,
Зваричевській М.В. з 24 серпня 1965 року.
Основні витрати з засуджених стягнути в такому розмірі: Гори-
ня М.М. – 300 крб., Гориня Б.М. – 200 крб., Зваричевської М.В. –
100 крб., Осадчого М.Г. – 131 крб. 55 коп., всі суми підлягають стяг-
ненню в дохід держави.
До набуття вироку законної сили міру запобіжного заходу віднос-
но всіх засуджених залишити попередню – тримання під вартою.
Вирок може бути оскаржений до Верховного Суду Української
РСР на протязі семи діб з дня вручення його копій засудженим.
Рудик
Головуючий
Пашук, Печенко
Народні засідателі
З оригіналом згідно.
Голова Львівського обласного суду
С. Рудик
За виданням: Богдан ГОРИНЬ. Не тільки про себе. Книга дру-
га (1965–1985). – К.: Універсальне видавництво «Пульсари», 2008. –
С. 136 – 141.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Справа № 2-03
1982 року
ВИРОК
ІМ’ЯМ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

25 червня 1982 р. Судова колегія в кримінальних справах Львівсь-
кого обласного суду в складі:
Головуючого Крючкова-Дворецького Є.І.
Народних засідателів Михайлова В.І.
Мальчицького Я.Ю.
при секретарях Дикунській С.Я., Гаркавій В.Є.
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з участю прокурора Мироновича В.М.
та адвоката Степаненка О.Т.
розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщен-
ні Львівського обласного суду в м. Львові кримінальну справу про
обвинувачення
Гориня Михайла Миколайовича, 1930 року 17 чер-
вня, уродженця с. Кнісело Жидачівського р-ну Львівської області,
мешканця м. Львова, вул. Кірова, 33 кв. 14, гр-на СРСР, українця,
з вищою освітою, безпартійного, одруженого, на вихованні маючого
двоє дітей шкільного віку, судимого 18 квітня 1966 року Львівським
обласним судом за ст. 62 ч. І КК УРСР на шість років позбавлення
волі, звільненого з місць ув’язнення після повного відбуття покаран-
ня 26 серпня 1971 року, працювавшого до арешту інженером-психо-
логом на Львівському виробничому об’єднанні «Кінескоп»,
у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 62 ч. 2 і 175
КК УРСР, судова колегія
Установила:

підсудний Горинь М.М., будучи засудженим в 1966 р. за антира-
дянську агітацію і пропаганду на шість років позбавлення волі, під
час відбуття покарання в місцях позбавлення волі і після звільнення
з місць позбавлення волі продовжував займатися вчиненням анало-
гічних особливо безпечних державних злочинів на протязі тривало-
го часу в період 1967 – 1981 р.р.
У вказаний період підсудний Горинь М.М. як сам особисто, так
і з участю своїх однодумців виготовляв, зберігав та розповсюджував
документи, в яких містяться наклепницькі вигадки, що порочать
радянський державний і суспільний лад з метою підриву чи ослаб-
лення Радянської влади. Окремі з цих документів нелегально були
передані за кордон в капіталістичні країни, де, набувши широко-
го розповсюдження, використовуються антирадянськими центрами
та буржуазною пропагандою в провокаційних акціях проти СРСР.
Крім того, підсудний Горинь М.М. в цей період проводив антира-
дянську пропаганду і в усній формі.
Так, в липні 1967 р., відбуваючи покарання за вчинення особли-
во небезпечного державного злочину, підсудний Горинь М.М. виго-
товляв та розповсюджував антирадянського змісту документи у виг-
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ляді заяви на ім’я депутата Верховної Ради СРСР О. Гончара, а також
«З приводу ст. К. Гжибовського», передавши їх мешканцю м. Київа
Світличному О.І., які були у останнього вилучені під час виїмки в
лютому 1972 року.
В заяві на ім’я Гончара беруться під захист особи, які проводять
антирадянську діяльність в нашій країні, зводяться злісні наклепи
щодо радянської дійсності, стверджується, що нібито в нашій країні
порушуються демократичні права та свободи громадян, проводяться
безпідставні арешти.
В статті «З приводу ст. К. Гжибовського» робиться спроба ре-
абілітувати націоналістичну контрреволюцію січових стрільців,
вихваляється антирадянська діяльність контрреволюційних сил тих
часів на Україні, стверджується, що український народ нібито по-
неволений.
В березні 1968 р. підсудний Горинь М.М. виготовив документ
антирадянського наклепницького змісту у вигляді листа, який
починається словами: «Дорогий брате…» і закінчується словами:
«…теж вручи».
В цьому документі з націоналістичних позицій викладені на-
клепницькі вигадки про те, що в нашій країні нібито існує велико-
державний шовінізм та «русифікація», порочиться інтернаціональна
політика Радянської держави. Цей наклепницький документ підсуд-
ний Горинь М.М. розповсюдив через свого брата – Гориня Б.М.,
який в 1971 р. передав його. Світлічному І.О., у якого він був вилу-
чений під час обшуку в лютому 1972 р.
В червні 1969 р., перебуваючи в ув’язненні в тюрмі № 2 УВС
Володимирської області підсудний Горинь М.М. разом з своїми од-
нодумцями Кандибою І.О. та Лук’яненком Л.Г., які також відбува-
ли покарання в цій установі в цей час, виготовив антирадянський
наклепницький документ, адресований в Організацію Об’єднаних
Націй та Комісію по правах людини.
В цьому документі зводяться злісні наклепи на радянський де-
ржавний та суспільний лад, національну політику СРСР, твердиться
про те, що нібито в СРСР узурпуються демократичні права і свободи
громадян, знищуються «національні духовні вартості», проводиться
русифікація.
З метою розповсюдження та широкого використання націо-
налістичними центрами в проведенні антирадянської пропаганди
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проти СРСР підсудний Горинь М.М. прийняв заходи до передачі
цього наклепницького документу за кордон, де він в жовтні 1969 р.
був надрукований в м. Мюнхені, ФРН, українським буржуазно-на-
ціоналістичним видавництвом в антирадянському журналі «Сучас-
ність». Один примірник цього антирадянського документа в маши-
нописному варіанті був вилучений 12 січня І972 р. під час обшуку на
квартирі мешканки м. Київа Світличної Н.О.
В листопаді 1969 р. підсудний Горинь М.М. виготовив та роз-
повсюдив антирадянський документ у вигляді листа до засудже-
ного за зраду Батьківщини і участь в антирадянській організації
Красівського З.М., передавши його останньому, який і був вилуче-
ний у Красівського у січні 1972 р.
В цьому документі зводиться злісний наклеп на діяльність ра-
дянських державних органів, звеличуються до «патріотів» особи,
які засуджені за проведення антирадянської ворожої діяльності, ро-
биться спроба закликів до «боротьби за волю», «національну гід-
ність».
В 1971 р. підсудний Горинь М.М. одержав від Красівського З.М.
для дальшого розповсюдження написану останнім збірку віршів
антирадянського змісту під назвою «Невольницькі плачі», в якій
містяться заклики до боротьби з Радянською владою, наклепи на
радянський державний та суспільний лад і національну політику
КПРС та радянської держави. Опрацювавши та відредагувавши цей
антирадянський документ, підсудний Горинь М.М. в кінці 1971 р. в
м. Львові розповсюдив його, передавши для ознайомлення Гелю І.Я.,
який і був у останнього вилучений 12 січня 1972 р. під час обшуку в
м. Самборі Львівської області.
В січні 1972 р. підсудний Горинь М.М. виготовив з метою даль-
шого розповсюдження наклепницький документ, адресований в ви-
щі радянські державні органи, який починається словами: «Моск-
ва…» і закінчується словами: «…над групою творчої інтелігенції Ук-
раїни органи КДБ 17.01. 1972».
В цьому документі зводиться наклеп на діяльність радянських
державних органів, стверджується про нібито безпідставні, незакон-
ні арешти в 1972 р. окремих осіб з числа творчої інтелігенції на
Україні. Цей документ Горинь М.М. зберігав у себе вдома до його
вилучення при обшуці 12 березня 1980 р.
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В квітні 1974 р. підсудний Горинь М.М. виготовив та розповсю
див наклепницький документ у вигляді листа до Світличної О.П.,
який надіслав їй у м. Київ.
В цьому документі зводиться наклеп на радянські правоохорон-
ні органи, твердиться, що нібито в нашій країні порушуються права
та свободи громадян, які безпідставно притягаються до криміналь-
ної відповідальності, підводячи «все це під антирадянщину».
В 1975 – 1976 р.р. підсудний Горинь М.М. виготовив з метою
дальшого розповсюдження наклепницький документ у вигляді заяви
в радянські державні органи від імені Максим’як М.В., який почи-
нається словами: «Все, що скоїлося зі мною…» і закінчується слова-
ми: «…аналогічну історію я не повірила б».
В заяві стверджується наклеп про нібито існуючі порушення
прав людини в СРСР і, зокрема, про звільнення громадян з робо-
ти по «політичних мотивах». Цей документ підсудний Горинь М.М.
зберігав у себе вдома до часу його вилучення при обшуку 12 березня
1980 року.
В 1976-1977 р.р. підсудний Горинь М.М. виготовив з метою даль-
шого розповсюдження наклепницький документ у вигляді заяви в
Комітет по правах людини при ООН від імені дружини засудженого
за проведення антирадянської діяльності Геля І.А., який починаєть-
ся словами: «До Комітету по правах людини ООН…» і закінчується
словами: «…з повагою Марія Гель», в якому стверджується наклеп
про нібито існуючі порушення прав людини в СРСР, зводиться на-
клеп на діяльність радянських адміністративних органів. Чернетки
цього документу підсудний Горинь М.М. зберігав у себе вдома до
часу їх вилучення при обшуці 12 березня 1980 р.
В 1978 р. підсудний Горинь М.М. виготовив з метою дальшо-
го розповсюдження наклепницький документ у вигляді листа до
засудженого за скоєння особливо небезпечного державного злочину
Стуса В.С., який починається словами «Дорогий Василю…» і закін-
чується словами: «…вишлю. На все добре».
В цьому документі робиться наклеп на діяльність правоохорон
них радянських органів, стверджується наклеп про нібито відсутню
в нашій країні соціалістичну законність, яку «порушують і ігнору-
ють» і це є нібито «нормою» для радянського способу життя, сус-
пільства.
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Цей документ підсудний Горинь М.М. зберігав у себе вдома до
часу вилучення його при обшуці 12 березня 1980 р.
Підсудний Горинь М.М. продовжуючи спілкуватися зі свої-
ми однодумцями – особами, які раніше були засуджені за скоєння
особливо небезпечних державних злочинів та іншими, які стали на
шлях боротьби проти радянського соціалістичного ладу, в 1980 –
1981 р.р. з метою підриву і ослаблення Радянської влади та дальшого
їх розповсюдження зберігав у себе документи наклепницького анти-
радянського змісту.
В лютому 1980 р. підсудний Горинь М.М. одержав для ознайомлен
ня від раніш засудженого за проведення антирадянської ворожої
діяльності Кандиби І.О. один примірник антирадянського докумен-
ту у вигляді заяви останнього до радянських органів та у міжнародні
організації, що починається словами: «Голові Президії Верховної Ра-
ди СРСР...» і закінчується словами: «…травень 1979 р.. Кандиба».
В цьому документі з ворожих антирадянських буржуазно-на-
ціоналістичних позицій зводяться злісні наклепницькі вигадки, що
порочать радянський державний та суспільний лад, Конституцію
СРСР, радянські судові органи. Зокрема, в цьому документі твер-
диться, що «Конституція СРСР існує для світу та дурнів», що нібито
«беззаконня і свавілля продовжуються в нашій країні і після XX
з’їзду КПРС», робиться спроба взяти під захист осіб, які проводять
ворожу проти СРСР діяльність. Намагаючись підірвати авторитет
Радянського Союзу на міжнародній арені, в «Заяві...» з антирадянсь-
ких позицій стверджується, що СРСР нібито активно виступає за
дотримання прав людини тільки на міжнародних форумах, що в
СРСР нібито проводиться тотальне переслідування, дискрімінація,
шантаж, знущання, приниження гідності, ідеологічний і політич-
ний терор.
Цей антирадянський документ підсудний Горинь М.М. зберігав
у себе вдома до часу його вилучення при обшуці 12 березня 1980 р.
В жовтні – грудні 1980 р. цей документ у вигляді «Заяви…» був
опублікований в націоналістичному журналі «Визвольний шлях»,
який видається в м. Лондоні буржуазно-націоналістичним видав-
ництвом «Українська видавнича спілка» і широко використовується
в підривних акціях проти СРСР.
В той же час підсудний Горинь М.М. зберігав у себе на квартирі
до часу вилучення при обшуці 24 березня 1981 р. з метою дальшого
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розповсюдження машинописний документ антирадянського змісту,
надрукований під копірку на російській мові, що починається сло-
вами: «Просим обнародовать…» і закінчується словами: «…заявления
новых членов и биографии помещены в № 10 Бюллетеня».
В цьому документі стверджується наклеп, що нібито в СРСР
«кровавый террор», «игнорирование прав и свобод людей». З анти-
радянських націоналістичних позицій стверджується про нібито
систематичне нищення на Україні в теперішній час «лучших сынов
украинского народа», які проводять боротьбу «против советского
тоталитарного режима». В наклепницькій формі описуються судо-
ві процеси над членами так званої «Української групи Хельсінки»,
стверджується, що всі вони нібито засуджені безпідставно як носії
«тяжкого креста правды и борьбы против своеволия, национального
гнета и полицейского режима в СССР».
В листопаді 1981 р. підсудний Горинь М.М. зберігав з метою
дальшого розповсюдження до часу вилучення при обшуці 28 листо-
пада 1981 р. три примірника антирадянського документа у вигляді
машинописного тексту, що починається словами: «Соціальні дослід-
ження механізму русифікації на Україні...» і закінчується словами:
«...живучість дозволити дивитися на майбутнє з оптимізмом».
В цьому документі з антирадянських наклепницьких позицій
дається оцінка історичному факту возз’єднання України в братній
сім’ї народів СРСР, стверджується про те, що нібито СРСР «перетво
рився в велику державу, яка основну частку свого економічного по-
тенціалу тратить на постійне нарощування військової сили і пропа-
гандистських акцій», що нібито в СРСР існує «безжалісна експлуа-
тація», що нібито в нашій країні проводяться незаконні арешти та
переслідування, порушуються права та демократичні свободи грома-
дян, робиться злісний наклеп на національну політику КПРС і ра-
дянської держави, говориться про «русіфікацію, закабалення Украї-
ни», «терор на рідній Україні», який «досягає страшних масштабів».
Разом з тим підсудний Горинь М.М. з метою підриву та ослаб-
лення Радянської влади серед своїх знайомих та інших осіб прово-
див на протязі тривалого часу в період 1969 – 1981 р.р. антирадянсь-
ку пропаганду в усній формі, поширюючи наклепницькі вигадки,
що порочать радянський державний та суспільний лад.
Так, в 1969 р. підсудний Горинь М.М., перебуваючи в тюрмі № 2
УВС Володимирської області, в розмові з ув’язненим Маложенсь-
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ким В.І. про те, що відбувається русифікація, що Україна втрати-
ла свою незалежність, що з цим потрібно вести боротьбу, заявляю-
чи, що «він не скориться і в дальнішому буде вести боротьбу проти
русіфікації і за незалежність України».
На протязі 1976 – 1977 р.р. підсудний Горинь М.М. в неоднора-
зових розмовах з жителькою м. Львова Максим’як М.В. стверджував
наклепи про те, що нібито в теперішній час на Україні відбувається
процес русіфікації і він носить планомірний характер, що в СРСР
порушуються демократичні права та свободи громадян, проводяться
незаконні безпідставні арешти осіб, які «так чи інакше чинять опір
цій державній політиці», називаючи це «червоною мафією». Підсуд-
ний Горинь М.М. заявляв, що питання боротьби проти «русіфіка-
торської політики Радянського уряду» необхідно винести на світову
арену, рахуючи це першочерговим завданням сьогодення та майбут-
нього.
В березні 1981 р. підсудний Горинь М.М. в розмовах з громадя
нином Жугарєвим В.Я. в м. Трускавці Львівської області розпов-
сюджував наклепницькі вигадки на зовнішню політику радянсь-
кого уряду, стверджуючи, що введення радянських військ в 1980 р.
в Афганістан є «інтервенцією», схвально відзивався та виправдову-
вав ворожу діяльність комітету «Солідарність» в ПНР, називаючи
ці події «могутним рухом та великою силою», стверджував накле-
пи про те, що в нашій країні нібито порушуються демократичні
права та свободи громадян і що ними нібито користуються тільки
«верхи».
Крім того, підсудний Горинь М.М. в процесі розслідування
слідчим відділом УКДБ УРСР по Львівській області кримінальної
справи про обвинувачення Кандиби І.О. у скоєнні злочину, перед-
баченого ст. 62 ч. 2 КК УРСР, будучи викликаним на допит в якості
свідка 8 та 19 травня 1981 р., а також під час розгляду цієї кримі-
нальної оправи Львівським обласним судом, будучи також виклика
ним на допит в якості свідка 25 липня 1981 р., відмовився від дачі
показів в якості свідка, недивлячись на те, що він був попереджений
про кримінальну відповідальність за ст. 179 КК УРСР за відмову від
дачі показів.
Допитаний у судовому засіданні підсудний Горинь М.М. свою
вину у вчиненні на протязі тривалого часу в період 1967 – 1981 р.р.
антирадянської агитацїї і пропаганди у виготовленні, зберіганні та
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розповсюдженні документів, в яких містяться наклепницькі вигад-
ки, що порочать державний і суспільний лад, з метою підриву чи
ослаблення Радянської влади, в проведенні в цей період з цією ж
метою антирадянської пропаганди в усній формі, а також у відмові
в травні – липні 1981 р. від дачі показів в якості свідка при розсліду
ванні кримінальної справи про обвинувачення Кандиби І.О. за ст. 62
ч. 2 КК УРСР та під час розгляду цієї оправи в судовому засіданні
Львівським обласним судом не визнав та пояснив, що при відбутті
покарання в місцях позбавлення волі в період 1967 – 1971 р.р. при-
ймав участь у складанні окремих гострих, тенденційних документів
і міг складати теж документи сам особисто, але не мав на меті під-
риву чи ослаблення Радянської влади, але після звільнення з місць
ув’язнення він був лояльним по відношенню до Радянської влади і
не займався антирадянською агітацією та пропагандою з метою під-
риву чи ослаблення Радянської влади.
Підсудний Горинь пояснив також в судовому засіданні, що ви-
лучені у нього під час обшуків 24 березня 1981 р. та 23 листопада 1981
р. двох антирадянських документів. Відповідно документу на росій-
ській мові, який починається словами: «Просим обнародовать…» та
«Соціальні дослідження механізму русифікації на Україні…», йому
не належать і що хтось міг підкинути йому ці документи з провока-
ційною метою.
Ця заява підсудного Гориня М.М. про те, що він не зберігав цих
антирадянських документів, що нібито хтось підкинув ці докумен-
ти, спростовані матеріалами перевірки цих заяв підсудного Гориня,
затвердженими прокурором Львівської області (том 5, а.с. 141-143).
Винність підсудного Гориня М.М. по всіх епізодах пред’явлено
го йому обвинувачення доведена повністю.
Зокрема, по епізодах виготовлення, зберігання і розповсюджен-
ня документів, в яких містяться наклепницькі вигадки, що поро-
чать радянський державний та суспільний лад з метою підриву чи
ослаблення Радянської влади, винність підсудного Гориня доведена
повністю слідуючими доказами.
По епізоду виготовлення та розповсюдження в 1967 р. антира-
дянського документу у вигляді заяви на ім’я О. Гончара, а також
антирадянського документу під назвою «З приводу ст. К. Гжибовсь-
кого» винність підсудного Гориня стверджується:
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♦ показами самого підсудного Гориня М.М. про те, що в липні
1967 р. він написав заяву одному із громадських чи державних діячів
УРСР (том 2, а.с. 45, 42),
♦ показами свідка Світличного І.О. про те, що в 1967 р. Го-
ринь М.М. виготовив націоналістичного змісту документ – заяву на
ім’я О. Гончара і нотатку «З приводу ст. К. Гжибовського» (а.с. 266,
том 1; а.с. 17, том 2),
♦ протоколами виїмки від 29 лютого 1972 р., під час якої на
квартирі Світличного І.О. були вилучені ці антирадянські докумен-
ти (том 2, а.с 3, 65-66),
♦ речовими доказами: рукописними документами антирадянсь-
кого змісту: «Депутату Верховної Ради СРСР О.Гончару...» та «З при-
воду ст. К. Гжибовського», вилученими у Світличного І.О. (у вигляді
електорографічних копій, том 2, а.с. 51, пакет № 1).
По епізоду виготовлення та розповсюдження в березні 1968 р.
антирадянського націоналістичного документу у вигляді листа до
брата винність підсудного Гориня М.М. стверджується:
♦ показами підсудного Гориня М.М, про те, що в березні
1968 р. він виготовив лист, адресований до одного із своїх братів
(том 2, а.с. 48),
♦ показами свідка Світличного І.О. про те, що весною – літом
1971 р. він одержав тенденційного за змістом листа Гориня М.М. че-
рез його брата – Гориня Б.М. (том 1, а.с. 266, том 2, а.с. 12, 24),
♦ показами свідка Гориня Б.М. про те, що він не виключає
можливості ознайомлення Світличного І.О. з листами його брата –
Гориня М.М. (том 2, а.с. 60),
♦ протоколами обшуку від 4 лютого 1972 р., проведеного на
квартирі Світличного І.О., під час якого вилучено листа антира-
дянського наклепницького змісту (том 2, а.с. 61),
♦ речовим доказом: документом наклепницького змісту, що
вилучений у Світличного І.О., у вигляді електрографічної копії лис-
та Гориня М.М. (том 2, а.с. 51, пакет № 1),
♦ висновком криміналістичної експертизи від 5 травня 1982 р.
згідно якого рукописний текст листа, що починається словами: «До-
рогий брате…», виконано підсудним Горинем М.М. (том 5, а.с. 139).
По епізоду виготовлення та розповсюдження в червні 1969 р. ан-
тирадянського наклепницького документу, адресованого в ООН та
Комітет по правах людини, винність підсудного Гориня М.М. стверд
— 296 —

Документи
жується показами свідка Кандиби І.О. про те, що в червні 1969 р. ра-
зом р Горинем М.М. та Лук’яненком Л.Г. в умовах слідчого ізолятора
УВС Володимирської області вони виготовили документ адресова-
ний в ООН (том 3, а.с. 19, 21, 263, 264, 265, 266),
♦ показами свідка Лук’яненка Л.Г. про те, що в 1969 р., пере-
буваючи в слідчому ізоляторі УВС Володимирської області разом
з Горинем М.М. та Кандибою І.О. виготовили лист-заяву в ООН
(том 3, а.с. 45, 46),
♦ протоколом обшуку від 12 січня 1972 р. в квартирі Світлич-
ної Н.О., під час якого вилучено машинописний антирадянський
документ «Організацїї Об’єднаних Націй. Комітет по правах люди-
ни» (том 3, а.с. 2, 3),
♦ протоколами огляду від 16 – 24 січня 1972 р. та 29 груд-
ня 1981 р., з яких вбачається, що документ під назвою «Організації
Об’єднаних Націй. Комітет по правах людини» антирадянський за
змістом (том 3, а.с. 6, том 5, а.с. 30-31),
♦ речовими доказами: машинописним антирадянським доку-
ментом «Організації Об’єднаних Націй. Комітет по правах люди-
ни», вилученим при обшуці у Світличної Н.О., електрографічною
копією цього документу, опублікованого в журналі «Сучасність» «10
за 1969 р. (ФРН, Мюнхен), яка надійшла з Центральної Наукової
бібліотеки АН УРСР та рукописним документом антирадянського
змісту: «Організації Об’єднаних Націй…», що надійшов з прокура-
тури Володимирської області (том 3, а.с. 4-5, 257-261, том 5, а.с. 23,
пакет № 1),
♦ висновком криміналістичної експертизи від 5 лютого 1982 р.,
згідно якого антирадянський рукописний документ, адресований
в ООН та Комісію по правах людини, виконано підсудним Гори-
нем М.М. (том 5, а.с. 59-зв.).
По епізоду виготовлення і розповсюдження в листопаді 1969 р.
антирадянського документу у вигляді листа до засудженого за зра-
ду батьківщини і участь в антирадянській організації Красівсько-
го З.М. винність підсудного Гориня М.М. стверджується:
♦ показами свідка Красівського З.М. про те, що під час відбут-
тя покарання в тюрьмі УВС Володимирської області Горинь М.М.
виготовив і передав йому листа, який був у нього вилучений (том 1,
а.с. 174-175),
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♦ протоколом огляду від 29 грудня 1981 р. з якого вбачається,
що документ у вигляді листа до Красівського З.М. є антирадянським
за своїм змістом (том 5, а.с. 32),
♦ речовим доказом: рукописним документом антирадянського
змісту у вигляді листа до Красівського З.М., що був у нього вилуче-
ний (том 5, а.с. 29, пакет № 2),
♦ висновком криміналістичної експертизи від 5 лютого 1982 р.,
згідно якого антирадянський документ у вигляді листа до Красівсько
го З.М. виконано обвинуваченим Горинем М.М. (том 5, а.с. 59-зв.).
По епізоду опрацювання і редагування одержаної від Красів
ського В.М. збірки віршів антирадянського змісту під назвою «Не-
вольницькі плачі» і розповсюдження цього антирадянського доку-
менту в 1971 р. винність підсудного Гориня М.М. стверджується:
♦ показами свідка Красівського З.М. про те, що, перебуваючи
з Горинем в слідізоляторі УВС Володимирської області, він написав
збірку віршів «Невольницькі плачі» і допускає, що один з примір-
ників міг потрапити в постійне користування Гориня М.М. (том 1,
а.с. 172-зв.).
♦ показами свідка Красівського в судовому засіданні про те,
що він одержав в 1969 р. листівку від Гориня націоналістичного
змісту і що Горинь міг одержати в слідізоляторі м. Володимира ок-
ремі вірші з його збірки «Невольницькі плачі»,
♦ показами свідка Геля І.А. про те, що в кінці 1971 р. Го-
ринь М.М. передав йому для ознайомлення збірку віршів Красівсь-
кого «Невольницькі плачі» (том 2, а.с. 257-258),
♦ протоколом обшуку від 12 січня 1972 р., проведеного в квар-
тирі Геля І.А., під час якого вилучено збірку віршів Красівського
«Невольницькі плачі» (том 2, а.с. 124-137),
♦ протоколом огляду від 27 січня 1972 р., з якого вбачається,
що збірка віршів З.Красівського «Невольницькі плачі» антирадянсь-
ка за змістом (том 2, а.с. 242-254),
♦ речовим доказом: збіркою віршів антирадянського змісту
З. Красівського «Невольницькі плачі» (у вигляді електрографічної
копії, том 2, а.с. 140-241),
♦ висновками криміналістичних експертиз від 26 травня 1972 р.
та від 5 лютого 1982 р., згідно яких окремі записи і правки в збірці
віршів «Невольницькі плачі» виконані підсудним Горинем (том 2,
а.с. 274, том 5, а.с. 93-зв.).
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Допитана в судовому засіданні в якості свідка експерт-кримі-
наліст Верник ствердила правильність свого висновку на поперед-
ньому слідстві.
Свідок Гель І.А. в судовому засіданні змінив свої покази і за-
явив, що збірку віршів Красівського він одержав не від підсудного
Гориня, але суд не надає віри цим показам Геля в судовому засідан-
ні, оскільки вони направлені на вигородження Гориня від відпові-
дальності за розповсюдження цього антирадянського документу.
По епізоду виготовлення і розповсюдження в січні 1972 р. ан-
тирадянського наклепницького документу, адресованого у радянські
державні органи, винність підсудного Гориня М.М. стверджується:
♦ показами Гориня М.М. про те, що в січні 1972 р. він вигото-
вив документ, який починається словами: «Москва Кремль…», який
зберігав у себе до часу вилучення (том 3, а.с. 153),
♦ протоколом обшуку від 12 березня 1980 р., проведеного в
квартирі Гориня М.М., під час якого вилучено документ наклепни-
цького змісту, адресований у вищі радянські державні органи (том 3,
а.с. 50-57),
♦ протоколом огляду від 14 березня 1980 р., з якого вбачається,
що документ, який починається словами: «Москва…» і закінчується:
«…органи КДБ. 17.01. 1972 р.», наклепницького спрямування (том 3,
а.с. 111, 125),
♦ речовим доказом: рукописним документом наклепницького
змісту, що адресований у вищі радянські державні органи, вилуче-
ним у Гориня М.М. (том 3, а.с. 110, пакет № 1),
♦ висновком криміналістичної експертизи від 5 лютого 1982 р.,
згідно якого наклепницький документ, адресований у вищі радянсь-
кі державні органи, який починається словами: «Москва…», викона-
но обвинуваченим Горинем М.М. (том 5, а.с. 59-зв.).
По епізоду виготовлення та розповсюдження в квітні 1974 р. на-
клепницького документу у вигляді листа до Світличної О.П. вин-
ність підсудного Гориня М.М. стверджується:
♦ протоколом огляду від 29 грудня 1981 р., з якого вбачається,
що документ у вигляді листа до Світличної О.П. наклепницького
спрямування (том 5, а.с. 31),
♦ речовим доказом: рукописним документом наклепницького
змісту у вигляді листа до Світличної О.П., що надійшов з КДБ УРСР
(том 5, а.с. 34, пакет № 3),
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♦ висновком криміналістичної експертизи від 5 лютого 1982 р.,
згідно якого виконавцем наклепницького документу у вигляді листа
до Світличної О.П. є підсудний Горинь М.М. (том 5, а.с. 59-зв.).
По епізоду виготовлення в 1975 – 1976 р.р. з метою дальшого
розповсюдження наклепницького документу у вигляді заяви в ра-
дянські державні органи від імені Максим’як М.В., винність підсуд-
ного Гориня М.М. стверджується показами підсудного Гориня М.М.
про те, що в 1975 – 1976 р.р. він написав заяву в КДБ УРСР на про-
хання Максим’як М.В., в зв’язку з неприємностями, які вона мала на
кафедрі педагогіки Львівського університету (том 3, а.с. 153-154),
♦ показами свідка Максим’як М.В. про те, що весною 1976 р.
підсудний Горинь М.М. зі своєї ініціативи написав від її імені за-
яву в радянські державні органи з приводу неприємностей, які вона
в цей період мала на кафедрі педагогіки Львівського університету
(том 1, а.с. 244, 248),
♦ протоколом обшуку від 12 березня 1980 р., проведеного в
квартирі Гориня М.М., під час якого вилучено документ наклеп-
ницького змісту у вигляді листа від імені Максим’як М.В. (том 3,
а.с. 50-57),
♦ протоколом огляду від 14 березня 1980 р., з якого вбачається,
що рукописний документ у вигляді листа від імені Максим’як М.В.
наклепницького змісту (том 3, а.с. 125-126),
♦ речовим доказом: документом рукописного тексту наклепни-
цького змісту на 9 аркушах від імені Максим’як М.В., який вилуче-
ний у Гориня М.М. (том 3, а.с. 110, пакет № 1),
♦ висновком криміналістичної експертизи від 5 лютого 1982 р.,
згідно якого виконавцем наклепницького документу у вигляді заяви
в радянські державні органи від імені Максим’як М.В. є підсудний
Горинь М..М. (том 5, а.с. 59-зв.).
По епізоду виготовлення в 1976 – 1977 р.р. з метою дальшого роз-
повсюдження наклепницького документу у вигляді заяви в Комітет
по правах людини від імені дружини засудженого за проведення ан-
тирадянської діяльності Геля І.А., винність підсудного Гориня М.М.
стверджується:
♦ показами підсудного Гориня М.М. про те, що в 1979 р. він
виготовив листа до Комітету по правах людини ООН на прохання
Марії Гель (том 3, а.с. 152, 157),
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♦ показами свідка Гель М.Й. про те, що в 1976-1977 р.р. Го-
ринь М.М. на її прохання і від її імені написав лист в ООН (том 1,
а.с. 158-160),
♦ показами свідка Гель М.Й. в судовому засіданні про те, що
дійсно цього листа в Комітет по правах людини ООН написав Го-
ринь приблизно в 1976 – 1977 р.р.
♦ протоком обшуку від 12 березня 1980 р., проведеного в квар-
тирі Гориня М.М., під час якого вилучено документ наклепницько-
го змісту у вигляді заяви в Комітет по правах людини при ООН від
імені Гель Марії (том 3, а.с. 50-57),
♦ протоколом огляду від 14 березня 1980 р., з якого вбачаєть-
ся, що рукописний документ у вигляді заяви в Комітет по правах
людини ООН від імені Гель М.Й. наклепницький за спрямуванням
(том 3, а.с. 120-121),
♦ речовим доказом: документом у вигляді рукописного тексту
на 4-х аркушах, який починається словами: «До Комітету по пра-
вах...» і закінчується: «…з повагою Марія Гель», вилученим у Гори-
ня М.М. (том 3, ас. 110, пакет № 1),
♦ висновком криміналістичної експертизи від 5 лютого 1982 р.,
згідно якого виконавцем наклепницького документу у вигляді заяви
в Комітет по правах людини при ООН від імені Гель Марії є обви-
нувачений Горинь М.М. (том 5, а.с. 59-зв.).
По епізоду виготовлення в 1978 р. з метою дальшого розповсюд-
ження наклепницького документу у вигляді листа до засудженого
Стуса В.С. винність підсудного Гориня М.М. стверджується:
♦ показами підсудного Гориня М.М. про те, що в 1978 р. він
виготовив листа до знайомого Стуса В.С. (том 3, а.с. 151),
♦ протоколом обшуку від 12 березня 1980 р., проведеного в
квартирі Гориня М.М., під час якого вилучено документ наклепни-
цького змісту у вигляді листа до Стуса В.С. (том 3, а.с. 50-57),
♦ протоколом огляду від 14 березня 1980 р., з якого вбачається,
що рукописний документ у вигляді листа до Стуса В.С. є наклепни-
цьким за змістом (том 3, а.с. 111-113),
♦ речовим доказом: документом у вигляді рукописного тексту
на 4-х аркушах, який починається словами: «Дорогий Василю…» і
закінчується словами: «…На все добре», вилучений у Гориня М.М.
(том 3, а.с. 110, пакет № 1),
— 301 —

Запалити свічу
♦ висновком криміналістичної експертизи від 5 лютого 1982 р.,
згідно якого документ наклепницького змісту у вигляді листа до Сту-
са В.С. виконано обвинуваченим Горинем М.М. (том 5, а.с. 55-зв.).
Підсудний Горинь М.М. на протязі тривалого часу в період 1979 –
1981 рр. з метою підриву і ослаблення Радянської влади зберігав у се-
бе з метою дальшого розповсюдження документи антирадянського
наклепницького змісту, які одержував від своїх однодумців – осіб,
раніше засуджених за скоєння особливо небезпечних державних зло-
чинів та інших осіб, які стали на шлях боротьби проти радянського
соціалістичного ладу.
Винність підсудного Гориня М.М. по цих епізодах обвинувачен-
ня доведена повністю слідуючими доказами.
Так, по епізоду одержання підсудним Горинем М.М. в лютому
1980 р. в м. Львові від Кандиби І.О. одного примірника антирадянсь-
кого документу у вигляді заяви останнього до радянських урядових
органів та міжнародних організацій з метою дальшого розповсюд-
ження, винність підсудного Гориня М.М. стверджується:
♦ показами підсудного Гориня М.М. про те, що вилучену у
нього при обшуку в його квартирі в лютому 1980 р. «Заяву» залишив
Кандиба О.І. (том 3, а.с. 156, том 5. а.с. 193),
♦ показами свідка Кандиби І.О. про те, що написану ним «За-
яву» він залишив в квартирі у Гориня М.М. при його відвідуванні в
лютому 1980 р. (том 3, а.с. 262, том 5, а.с. 194, 195, 197),
♦ протоколом обшуку від 12 березня 1980 р., проведеного в
квартирі Гориня М.М., під час якого вилучено документ антира-
дянського наклепницького змісту – заяву Кандиби І.О. Голові Пре-
зидії Верховної Ради СРСР, яка датована січнем – травнем 1979 р.
(том 3, а. с. 50-57),
♦ протоколом огляду від 14 березня 1980 р., з якого вбачається,
що «Заява» Кандиби І.О. антирадянського наклепницького спряму-
вання (том 3, а.с. 113-115),
♦ речовим доказом: заявою Кандиби І.О. (у вигляді копії) та
електрографічною копією цієї «Заяви», надрукованої в націоналіс-
тичному журналі «Визвольний шлях» (Англія) №№ 10, 11, 12 за
1980 р., що надійшла з Центральної Наукової бібліотеки АН УРСР
(том 3, а.с. 62-109, 271-318).
По епізоду збереження підсудним Горинем М.М. з метою даль-
шого розповсюдження машинописного документу антирадянського
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змісту, який надрукований під копірку на російській мові, до часу
його вилучення при обшуці у нього на квартирі 24 березня 1981 р.,
винність підсудного Гориня М.М. стверджується:
♦ протоколом обшуку від 24 березня 1981 р., проведеного в
квартирі Гориня М.М., під час якого вилучений документ антира-
дянського наклепницького змісту, що починається словами: «Про-
сим обнародовать...» (том 3, а.с. 188-189),
♦ протоколом огляду від 27 березня 1981 р., з якого вбачаєть-
ся, що машинописний документ, який починається словами: «Про-
сим обнародовать…» є злісного антирадянського змісту (том 3, а.с.
192-194), речовим доказом: документом антирадянського змісту у ви
гляді машинописного тексту на 1 аркуші, який починається слова-
ми: «Просим обнародовать…» (том 3, а.с.» 191, пакет № 2).
По епізоду збереження підсудним Горинем М.М. в листопаді
1981 р. з метою дальшого розповсюдження трьох примірників анти-
радянського документу у вигляді машинописного тексту, що почи-
нається словами: «Соціальні дослідження механізму русіфікації на
Україні…», винність підсудного Гориня М.М. стверджується:
♦ протоколом обшуку від 28 листопада 1981 р., проведеного в
підвальному приміщенні, що належить Гориню М.М., під час якого
вилучено три примірники антирадянського документу на 15 арку-
шах машинописного тексту, який починається словами: «Соціальні
дослідження механізму русіфікації на Україні…» (том том 1, а.с. 23),
♦ протоколом огляду від 5 грудня 1981 р., з якого вбачається,
що три аналогічні примірника машинописного документу на 15 ар-
кушах з текстом, що починається словами: «Соціальні дослідження
механізму русіфікації на Україні…», є за змістом антирадянським
(том 1, а.с. 25-28),
♦ речовими доказами: документом антирадянського змісту в
машинописному вигляді – три аналогічні примірника на 15 арку-
шах, по 5 аркушів в кожному примірнику, та аркушом паперу з тек-
стом: «М.М. Ознайомився…» і целофановим пакетом, в якому знахо-
дилися ці документи (том 1, а.с. 24; пакет № 1),
♦ висновком криміналістичної експертизи від 5 лютого 1982 р.,
згідно якого рукописні виправлення, зроблені в машинописному
тексті «Соціальні дослідження механізму русіфікації на Україні…»,
виконані підсудним Горинем М.М. (том 5, а.с. 59-зв.).
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Разом з тим, підсудний Горинь М.М. з метою підриву та ослаб-
лення Радянської влади серед своїх знайомих та інших осіб прово-
див антирадянську пропаганду в усній формі, поширюючи наклеп-
ницькі вигадки, які порочать радянський державний та суспільний
лад, на протязі тривалого часу в період 1969 – 1981 р.р.
Так, по епізоду розповсюдження в 1969 р. підсудним Горинем
М.М. в усній формі наклепницьких вигадок в тюрьмі № 2 УВС Во-
лодимирської області в розмові з засудженим Маложенським В.І.,
що порочать радянський державний та суспільний лад, винність під-
судного Гориня М.М. стверджується:
♦ показами свідка Маложенського В.І. про те, що в 1969 р. в
розмовах з ним підсудний Горинь М.М. зводив наклепницькі вигад-
ки, що порочать державний та суспільний лад (том 1, а.с. 251-252).
По епізоду розповсюдження в 1976 – 1977 р.р. підсудним Го-
ринем М.М. в м. Львові в усній формі наклепницьких вигадок, що
порочать радянський державний та суспільний лад, в неодноразових
розмовах з жителькою м. Львова Максим’як М.В. винність підсудно-
го Гориня М.М. стверджується:
♦ показами свідка Максим’як М.В. про те, що в неодноразо-
вих розмовах з нею в 1976 – 1977 р.р. підсудний Горинь М.М. зводив
наклепницькі вигадки щодо радянської дійсності, заявляючи, що
нібито в УРСР відбувається процес русіфікації, порушуються демок-
ратичні права і свободи громадян (том 1, а.с. 245-246, 248).
По епізоду розповсюдження в березні 1981 р. підсудним Гори-
нем М.М. в м. Трускавці Львівської області в усній формі наклеп-
ницьких вигадок, що порочать радянський державний та суспільний
лад, в неодноразових розмовах з жителем м. Львова Жугарєвим В.Я.,
винність підсудного Гориня М.М. стверджується:
♦ показами свідка Жугарєва В.Я. про те, що в березні 1981 р.
в неодноразових розмовах з ним підсудний Горинь М.М. зводив на-
клепницькі вигадки щодо радянської дійсності, зовнішньої політики
радянського уряду, заявляв про нібито існуючі в нашій країні пору-
шення демократичних прав та свобод громадян (том 1, а.с. 258-259),
♦ показами свідка Жугарєва В.Я. в судовому засіданні, який
ствердив ці свої покази.
Таким чином, проаналізувавши всі зібрані на попередньому
слідстві і перевірені в судовому засіданні докази вини підсудного
Гориня М.М., Судова колегія прийшла до твердого переконання про
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повну доведеність вини підсудного Гориня М.М. в проведенні на
протязі тривалого часу в період 1967 – 1981 р.р. антирадянської агіта-
ції і пропаганди в письмовій та усній формі, спрямованої на підрив
та ослаблення Радянської влади.
Ці злочинні діяння підсудного Гориня М.М. Судова Колегія
вважає правильно кваліфікувати за ст. 62 ч.2 КК УРСР, оскільки
він, будучи в 1966 р. судимий за такий особливо небезпечний де-
ржавний злочин як антирадянська агітація і пропаганда з метою
підриву і ослаблення Радянської влади за ст. 62 ч.1 КК УРСР на
шість років позбавлення волі, знов продовжував систематично зай-
матися антирадянською агітацією і пропагандою також з метою під-
риву і ослаблення Радянської влади.
По епізоду відмови підсудного Гориня М.М. в дачі показів в
якості свідка в травні 1981 р. при розслідуванні кримінальної спра-
ви про обвинувачення Кандиби І.О. за ст. 62 ч.2 КК УРСР та в
липні 1981 р. під час розгляду даної справи відносно Кандиби у
Львівському обласному суді, недивлячись про попередження про
кримінальну відповідальність за ст. 179 КК УРСР, винність підсуд-
ного Гориня М.М. стверджується:
♦ показами підсудного Гориня М.М. про те, що він не бажає
брати участі в попередньому слідстві по кримінальній справі Кан-
диби І.О. з морально-етичних міркувань (том 3, а.с. 214, 229, 222-223,
том. 5, а.с. 187, 190, 221-222),
♦ протоколом судового засідання Львівського обласного суду
від 20 липня 1981 р., згідно якого свідок Горинь М.М., будучи по-
передженим про кримінальну відповідальність за ст. 179 КК УРСР,
відмовився давати покази в якості свідка по кримінальній справі
відносно Кандиби І.О. (том 5, а.с. 200-201).
Проаналізувавши всі зібрані на попередньому слідстві і пере-
вірені в судовому засіданні докази вини підсудного Гориня М.М. по
цьому епізоду обвинувачення, Судова колегія прийшла до твердого
переконання про повну доведенність вини підсудного Гориня М.М.
у відмові від дачі показів по кримінальній справі про обвинувачення
Кандиби І.О. у вчиненні особливо небезпечного державного злочину
за ст. 62 ч.2 КК УРСР.
Ці злочинні діяння підсудного Гориня М.М. Судова колегія вва-
жає необхідним правильно кваліфікувати за ст. 179 КК УРСР, оскіль
ки він, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за
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Запалити свічу
відмову від дачі показів в якості свідка за ст. 179 КК УРСР, відмо-
вився давати показання по кримінальній справі в якості свідка.
Обираючи підсудному міру покарання, Судова колегія врахува-
ла, що підсудний Горинь М.М. раніше вже був засуджений за особ-
ливо небезпечний державний злочин – за антирадянську агітацію
і пропаганду і знов вчинив аналогічний особливо небезпечний де-
ржавний злочин, що цей тяжкий злочин має виняткову суспільну
небезпеку, що ці злочинні дії підсудний Горинь М.М. вчиняв трива-
лий час, причому ще до відбуття покарання за попередній злочин і
до дня арешту. Судова колегія врахувала також дані про особистість
підсудного Гориня М.М.
Судова колегія вважає необхідним визнати підсудного Гори-
ня М.М. особливо небезпечним рецидивістом, оскільки він раніше,
в 1966 р. вже засуджувався за особливо небезпечний державний зло-
чин за ст. 62 ч. 1 КК УРСР, судимість за який не знята і не погашена,
і знов вчинив аналогічний особливо небезпечний державний злочин
за ст. 62 ч. 2 КК УРСР, за який він засуджується до позбавлення волі
на строк не нижче п’яти років.
В зв’язку з цим Горинь М.М. повинен відбувати покарання у
виправно-трудових колоніях особливого режиму.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК УРСР,
Судова колегія в кримінальних справах Львівського обласного суду
Приговорила:

Гориня Михайла Миколайовича визнати винним та обрати по-
карання:
♦ за ст. 179 КК УРСР – три місяці виправних робіт без позбав-
лення волі в районі проживання з відрахуванням в доход держави
щомісячно 20% його заробітної плати,
♦ за ст. 62 ч.2 КК УРСР – десять років позбавлення волі з за-
сланням строком на п’ять років, а за сукупністю цих злочинів на під-
ставі ст. 42 КК УРСР остаточно визначити Гориню М.М. покарання
шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим – де-
сять років позбавлення волі у виправно-трудових колоніях особли-
вого режиму з засланням строком на п’ять років, визнавши його на
підставі ст. 26 КК УРСР особливо небезпечним рецидивістом.
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Документи
Міру запобіжного заходу відносно засудженого Гориня М.М. за-
лишити попередню – тримання під вартою в слідізоляторі УКДБ по
Львівській області. Строк відбуття покарання рахувати засудженому
Гориню М.М. з 3 грудня 1981 року.
Цивільний позов по справі відсутній.
Стягнути з засудженого Гориня М.М. в доход держави судові
витрати в сумі 448 крб.
Речові докази: антирадянську літературу і наклепницькі доку-
менти, приєднані до матеріалів справи, зберігати разом зі справою.
Вирок може бути опротестований і оскаржений до Судової колегії
в кримінальних справах Верховного Суду Української РСР на протязі
семи діб з дня його оголошення, а засудженим Горинем М.М. – в той
же строк з дня вручення йому копії цього вироку.
Головуючий				
підпис
народні засідателі 				
підпис
						
підпис
З оригіналом згідно:
член Львівського обласного суду	     Крючков-Дворецький Є.І.
*Прим. у вироках збережено мову оргиґіналу.
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Мороз Раїса 54

Марчук Євген 112, 115, 115,
117

Морозенко,
козацький полковник 267

Масютко Михайло 34, 39, 41,
42, 52, 55-57, 274-277, 283,
285

Москаленко,
прац. бібліотеки 45

Мороз Оля, «Малуша» 74-75

Мосціцький,
президент Польщі 14

Матусевич Микола 261
Мацелюх Богдан, брат Ольги
Горинь 52

Мудрий Ярослав 7
Мулява Володимир 223

Мацелюх Ольга – див. Горинь
Ольга, дружина М.Г.

Мушкетик Юрій 223

Мацелюх Ярослав (Славко),
брат Ольги Горинь 93, 107

Н

Маяковський Володимир 35

Навасардян Азат, в’язень 186

Менкуш Ярослава 275, 277

Навознов, наглядач 217

Меншаґін, в’язень 58, 59

Неборячок, парторг 28

Метлинський Афанасій 67

Нечуй-Левицький Іван 207,
251

Мешко Оксана 78, 126, 128,
159-163, 255
Мирний Панас 251
Мирон Іван, в’язень 66

Нижник Іван 271
Нікітченко В., голова КГБ
УРСР 34, 152

Мисько Е., 279

Ніклус Март, в’язень 186, 187,
217

Михайленко Ганна 200, 257

Ніцше Фрідріх 201

Мірошниченко Олег 2

Новицький, наглядач 187
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О

П

Обрубов Микола, кагебіст, 62

Павличко Дмитро 3, 33, 40,
41, 98, 167, 197, 203

Овсієнко Василь 2, 7-9, 21, 37,
43, 45, 47-49, 51-53, 56-60,
62-67, 70, 74, 78, 82, 8589, 91, 97, 98, 100, 103-105,
109-112, 115, 117, 121, 126,
128, 129, 164, 165, 184-186,
201, 215, 261-264
Огоновський Омелян 201, 202
Огурцов, в’язень 58
Огурцов Олекса, міліціонер
212, 213
Одарич Сергій 272
Олександр ІІ, цар 67
Олексенко, секр. обкому 31
Ольга, княгиня 13, 250
Ольхом’як, свідок 283
Орлов Юрій 76, 77, 161, 261
Осадчий Михайло 4, 34, 4548, 50, 94, 96, 194, 210,
262, 277, 281-287
Осін, підполковник 215
Остапа Світлана 8
Остапенко Володимир,
в’язень 83
Остафійчук, свідок 285
Острогляд-Сухов Вячеслав,
в’язень 186
Ошуст, партизан 16

Павличко Соломія 90
Павлишин Олег 101, 103
Павловський 67
Павловський Мечислав,
художник 220, 223
Павлюк Ґена 41
Панас, свідок
Парокінь 223
Пашко Атена 76
Пашков Іван 140
Пашук А.Й., нар. засідатель
280, 287
Первомайський Леонід 199,
Петерс Яніс 205
Петлюра Симон 243, 247
Петро І Романов 118, 203, 207
Петрук, учень 30
Печенко Е. С., нар. засідатель
280, 287
Підгородецький Василь,
в’язень 50, 157
Піночет Ауґусто 242
Пірус Василь, в’язень 69, 70
Плужник Євген 170, 175
Плющ Леонід 174, 175
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Погружальський Ввіктор 34,
39, 172, 282-284

Рильський Максим 67, 198,
199

Подолинський Сергій 197

Риц-Сміґли, прем’єр-міністр
Польщі 14

Поліщук Євген, в’язень 186

Ріббентроп Іоахім фон 271

Полудень Микола, ген. КГБ
77, 79

Рільке Райнер Марія 154

Польовий Іван 104

Романов Б.Н., прокурор 219

Попадюк Зорян 164, 256

Романови 207, 263

Попадюк Любомира 110, 111,
194

Романюк Василь (Патріярх
Володимир) 64, 109

Попович Мирослав, акад. 114

Романюк Тарас 65, 109

Поровський Микола 104, 105,
115, 271, 272

Ромашов Борис, в’язень 154,
186, 187

Постишев Павло 225

Рубан Петро 91, 184, 185, 187,
188, 201, 215, 262

Приходько Григорій 184-187,
262

Руденко Микола 77, 78, 161,
261

Пришляк Грицько 52, 70

Руденко-Десняк Олександр
265, 267

Прокоп Мирослав 171, 179
Пронюк Євген 38, 130

Рудик С. І., суддя 280, 287

Просяник Тамара 9, 102, 105

Рудницький Михайло 30

Пчельніков Євгеній, лікар 91

Русначенко Анатолій 8

Р

С

Радченко Володимир, генерал
117

Сабуров, міліціонер 278
Савін, ректор, акад.27

Рафальський Віктор 150-151,
200

Савула Ю.М., адвокат 280

Рейґан Рональд, президент
США 180, 186

Садовська Ганна 77, 112, 275,
277, 283
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Садовська Марія 74

Сіробаба Володимир
(Вільховий П.) 193, 197,
208

Сандурський, свідок 285
Саранчук Петро 109

Січко Василь 128

Сахаров Андрій 59, 134
Сверстюк Євген 34, 44, 71, 75,
89, 152, 162, 175, 176, 194,
195

Світлична Леоніда Павлівна
(у вироці М. Гориня
помилково: О.П.) 76, 167,
169, 176, 177, 194, 290, 299,
300
Світлична Надія 7, 73, 129,
159, 167, 169, 176, 177, 194,
290, 297
Світличний Іван 3, 34, 36, 44,
71, 73, 75, 89, 107, 152, 159,
166-178, 195, 234, 275, 283,
289, 296

Семенюк Роман, в’язень 66,
70
Сербиновський В’ячеслав,
філософ 265
Сергієнко Олесь 161
Симоненко Василь 37, 151,
171, 175, 191, 282-284
Симчич Мирослав 109
Синявський Андрій 51
Синяк Дмитро, в’язень 66

Скалич (Покутник) Семен,
в’язень 90, 185, 186
Сковорода Григорій 150

Свєнцицький, шахтар 231

Севрук Галина 43, 175

Січко Петро 128

Скорик Лариса 247
Скочок Павло 217, 256
Скрипник Микола 170
Скуїнек, латиський поет,
в’язень 65
Слабковська Люба 111
Слісаренко Олекса 170
Смішкевич Оксана 107
Смоляк Ярослав, майор 212
Снядовський, майор 85
Соколов, в’язень 157
Сокульський Іван 187, 201,
215, 262
Солженіцин Олександр 76,
134
Соловйов Владимир, історик
63
Сорока Богдан 50
Сорока Іван, колгоспник 223
Сорока Михайло 50, 65-71,
157-157
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Сосюра Володимир 67, 198,
199, 205

Тарасик, в’язень 49
Тарто Енн, в’язень 86, 186

Сталін Йосиф 26, 40, 164,
170, 199, 203, 213, 226, 234,
251

Теліга Олена 8

Старак Теодозій 44, 112, 282

Тернопільський Богдан 272

Стасюк Корній, проф. 109

Титаренко Борис, в’язень 83

Стебун Ілля, проф. 142

Титаренко, кагебіст 29

Степаненко О.Т., адвокат 288

Тихий Антон 263

Степанян Ара 256

Тихий Володимир 263

Стецько Слава 108

Тихий Олекса 5, 78, 85, 86,
90, 136, 155, 189, 199, 201,
214, 261, 263

Стрецюк Я. 278
Стрільців Василь 128

Тихий Юрій 263

Стрільчик Ірина 41

Тихомиров, заст. Голови Верх.
Суду 218

Строката-Караванська Ніна
58, 59, 62, 79, 128
Стус Василь 5, 10, 61, 70, 7175, 83, 85, 88-91, 136, 152156, 158, 159, 164, 187, 189,
291, 194, 195, 201, 214, 217,
234, 261-263, 301, 302
Стус Дмитро 263
Суворов, в’язень 57
Суслов Андрій, історик 265
Суслов М.А. 265
Т
Танюк Лесь 36, 175, 176

Татищев Василь, історик 63

Тичина Павло 198, 284
Тишкевич Станіслав 209, 211
Трофимук С., критик 279
Турчин Валентин 76
У
Українка Леся 65, 67, 83, 84,
124, 138, 152, 197, 199, 207
Унсет Сигарет, норвезька
письм. 160
Урущак Володимир, робітник
223
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Ф

Ц

Федорів Дмитро 97, 98

Цапп, в’язень 113, 114

Федорчук В., начальник КГБ
УРСР 191

Царинний А. 266

Федчук Анатолій, студент 25
Филипович Павло 170
Фіхте Йоганн Готліб 63
Франко Зіновія 76

Цвєтаєва Марина 134
Цецяло Богданна 78
Цурковський Ярослав 33
Цьомик Зінаїда 2

Франко Іван 30, 32, 35, 138,
197-199, 207, 234, 281, 285

Ч

Фрейд Зиґмунт 55

Чавчавадзе Ілля 257

Фромм Еріх 179

Чебикін В.Г., майор 219

Фурманов Віктор, лідер
страйккому 96, 220

Ченцов, кагебіст 154

Фьодоров Юрій 86, 188
Фьодоров, полковник 85
Х
Хвильовий Микола 190, 195,
200, 201
Хмара Степан 101, 256
Хмельницький Богдан 67

Червоній Василь 271
Чернишевський Микола 67
Чертанов, наглядач 217
Чехівський Володимир 170
Чорновіл В’ячеслав 5, 7, 38,
39, 71, 76, 93-98, 100, 111,
115-117, 164, 181-183, 196,
201, 212, 213, 237, 255, 256,
258, 277, 278, 285

Холодний Микола 76, 277,
278

Ш

Хомейні, аятола 97

Шабаєв, полковник 219, 220

Хоружинська Ольга 35

Шевченко Олесь 98

Хрущов Микита 27, 40, 44,
170, 234

Шевченко Тарас 9, 32, 37, 38,
49, 70, 85, 89, 90, 123, 124,
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136, 139, 158, 169, 174, 298,
199, 207, 224, 251, 277, 285
Шевчук Анатолій 43

Шухевич Юрій 110, 112
Щ

Шевчук Валерій 43

Щербань Г.Ф., 282-284

Шептицький Андрей 247

Щербицький Володимир 124,
206

Шибіко Анатолій 271
Шіллер Фрідріх 63

Ю

Шишкін В., проф. 264
Шкляр Василь 7

Юрко А.О., секр. суду 280

Шляхтич І., селянин 192

Юхновський Ігор, акад. 242

Шмельов Віктор, в’язень 186

Ющенко В.А.,
Президент України 7

Шмигельський Антін 33, 168
Шокало Олександр 84
Шолохов Михайло 225

Я

Шулежко, міліціонер 278

Яковина Микола 272

Шульга Микола, соціолог 119,
267, 268

Ярловий Михайло 200
Ярослав Мудрий 7

Шумук Данило, в’язень 74,
109, 152, 159, 176, 180

Ярослав 41

Шухевич Роман 74, 110

Ярошинський Богдан 103, 104
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